
 

 

 
 
 
 
 

Setor de Licitações 
_________________________________________________ 

 

 
RELATÓRIO FINAL 

 
PROCESSO N. 001/2022-IL/CPL/PMCA-INEXIGIBILIDADE 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O presente Processo tem como objeto o Chamamento Público para credenciamento de 
pessoas jurídicas de direito privado para prestação de serviços em saúde: plantões médicos 
(cirurgião geral), consultas médicas especializadas e exames de imagem, para atuação no 
âmbito da atenção primária à saúde no Município de Cachoeira do Arari/Pa, sob gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. 

 
2. DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 
2.1 Os autos foram abertos em 26.05.2022, com a Solicitação de Abertura de Processo 

Licitatório formulada pela Secretaria Municipal de Saúde, devidamente acompanhada da 
Justificativa para a Contratação, assim como do Termo de Referência e seus anexos 
(modelos de declarações, Minuta do Contrato, Pesquisa de preços e Relatório Consolidado 
das Pesquisas de Preços; 

2.2 Despacho do Departamento de Contabilidade informando acerca da existência de previsão 
orçamentária para o custeio da despesa, na data de 25.05.2022, 

2.3 Despacho do Ordenador de Despesa ratificando a necessidade da contratação, com os 
devidos encaminhamentos ao setor de licitações, na data de 26.05.2022; 

2.4 Autuação do Processo pela CPL, na data de 26.05.2022; 
2.5 Parecer Jurídico, opinando pela possibilidade do processamento do certame pela 

modalidade Inexigibilidade de Licitação por Credenciamento, na data de 30.05.2022;  
2.6 Expedição de Aviso de Credenciamento, devidamente publicado no DOU e no Jornal 

Amazônia, ambos na data de 08.06.2022; 
2.7 Solicitação de Suspensão do Processo, requerida pela Secretaria Municipal de Saúde, para 

avaliação técnica das disposições constantes no Termo de Referência, na data de 
09.06.2022; 

2.8 Publicação no DOU e no Jornal Amazônia, na data de 10.06.2022, do Aviso de Suspensão; 
2.9 Elaboração de novo Termo de Referência, devidamente revisado e adequado, datado de 

20.06.2022; 
2.10 Expedição de novo Parecer Jurídico, na data de 29.06.2022;  
2.11 Expedição e publicação de Aviso de Credenciamento, devidamente publicado no 

DOU e no Jornal Amazônia na data de 05.07.2022; 
2.12 Conforme o Edital Retificado, a data inicial para o recebimento dos documentos foi 

05.07.2022, oportunidade em que a empresa LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA, 
apresentou, em único envelope, os documentos de habilitação jurídica, regularidade Fiscal e 
Trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e documentos 
complementares; 

2.13 Após o recebimento do referido envelope, a Comissão procedeu a abertura e análise 
dos documentos apresentados, e em observância de todos os trâmites exigidos pelo Edital 
e por lei, recomenda o credenciamento da empresa LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE 
LTDA, eis que habilitada para prestação dos serviços que são objeto do presente processo 

licitatório. 
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Por fim, encaminhamos os autos à avaliação da Assessoria Jurídica e de conformidade da 
Controladoria Municipal, para posterior aprovação da Autoridade Superior e homologação 
do resultado do Credenciamento.  
 
       

Cachoeira do Arari/Pa, 20 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 
 

ROSA SUELI CONCEIÇÃO AVELAR DE JESUS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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