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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL 

  

ATA

1ª - ATA DA SESSÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES I E II (HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA)

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 68/2021/SESAU.

 

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 09h00min, na sala de licitações do edi�cio sede da
SUPEL – Superintendência Estadual de Compras e Licitações, sito na Avenida Farquar, Bairro: Pedrinhas, Palácio Rio
Madeira, Edi�cio Pacaás Novos, 2º Andar, nesta cidade, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitação –
CEL/SUPEL/RO, designados pela Portaria nº 94/2021/SUPEL-CI de 10.08.2021, com a finalidade, única e exclusiva, de
proceder ao recebimento dos envelopes contendo a documentação dos interessados, e análise dos documentos do
envelope 1 (habilitação), rela�vamente à CHAMAMENTO PÚBLICO nº 68/2021/CEL/SUPEL/RO, cujo objeto é a
Contratação de Credenciados que atuem na Prestação de Serviços de Terapia Renal Subs�tu�va - TRS em usuários
adultos e pediátricos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em regime ambulatorial e hospitalar, para atender
as necessidades dos usuários SUS do Estado de Rondônia, formalizada pelo Processo Eletrônico nº.
0036.335877/2019-20, tendo como interessada a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAU. DA ELABORAÇÃO DO
EDITAL: O Edital foi elaborado pela Comissão de Licitação subsidiado pelo Termo de Referência elaborado pela Pasta
Gestora, conforme os documentos inclusos no Sistema Eletrônico de Informação/SEI. DA DIVULGAÇÃO E
RETIRADA: A publicidade e disponibilização do edital foi realizada por esta SUPEL, através da Comissão Especial de
Licitação, através da internet no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel, no Jornal de Circulação Estadual,
Diário Oficial do Estado, respec�vamente. Assim feito, o edital foi disponibilizado sem a obrigatoriedade de
cadastramento prévio para sua re�rada. DA SESSÃO: No horário e data acima citados, a Presidente Subs�tuta realiza a
abertura da Sessão, não constatando a presença de nenhum licitante. Ato con�nuo, a Presidente cien�ficou que até a
presente data não houve entrega de nenhum envelope nesta SUPEL. Ademais, enfa�zou a previsão editalícia disposta
nos itens 11.2.1 e 11.2.2 do anexo I - Termo de Referência, a qual estabelece que os interessados poderão se
credenciar a par�r do primeiro dia ú�l subsequente à data de publicação do edital de credenciamento, em local e
horários indicados no referido instrumento convocatório, até a revogação deste. Desta feita, informa-se que os
interessados podem a qualquer momento entregar os envelopes exigidos para fins de credenciamento, os quais serão
prontamente analisados. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Concluídos os trabalhos, informa-se que será dada a
devida publicidade dos atos pra�cados neste credenciamento. Nada mais havendo a ser tratado,
a Presidente Subs�tuta da Comissão Especial de Licitação mandou lavrar a presente ATA, que vai assinada por si e
pelos membros da Comissão. Sala das Licitações em Porto Velho-RO, 13 de outubro de 2021, às 09h20m.

 

SAMARA ROCHA DO NASCIMENTO

Presidente Subs�tuta – CEL/SUPEL/RO

 

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Membro – CEL/SUPEL/RO

 

KAREN QUETERIN M. DE FREITAS

Membro Subs�tuto – CEL/SUPEL/RO

Documento assinado eletronicamente por Samara Rocha do Nascimento, Membro, em 13/10/2021, às 10:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794,
de 5 Abril de 2017.

http://www.supel.ro.gov.br/
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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Documento assinado eletronicamente por Karen Queterin Menezes de Freitas, Membro, em 13/10/2021, às
10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves Apolinário, Membro, em 13/10/2021, às 11:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794,
de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0021305963 e o código CRC 0F44398C.
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