
ATA DE ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO – HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 003/2021 - CREDENCIAMENTO Nº. 003/2021 
 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA QUE PREENCHAM OS 

REQUISITOS ESTABELECIDOS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS, ATRAVÉS DE 

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, 

PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIO – TFD. 
 

 

Aos 25 (vinte e cinco) dia do mês de agosto de 2021, às 09h00min, a Comissão Permanente de 

Licitações do Município de Igarapé-Miri – PA reuniu-se na sala de licitações da Secretaria 

Municipal de Saúde, com a finalidade de analisar as documentações alusivas ao Credenciamento 

n°. 003/2021, publicado no dia 23 de agosto de 2021. O Credenciamento foi amplamente 

divulgado, sendo publicado: na Imprensa Oficial, jornal de grande circulação, afixado no 

quadro de avisos da Secretaria Municipal de Saúde e quadro de avisos do Setor de Compras e 

licitações. Após esta divulgação manifestou interesse em participar do presente credenciamento 

as empresas: JARUMÃ RODOFLUVIAL LTDA, conforme protocolado. Esteve presente na 

sessão o Presidente da Comissão de Licitação e os membros. A Comissão passa para a fase de 

análise das documentações das empresas interessadas: JARUMÃ RODOFLUVIAL LTDA, 

sendo elas rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. Foram verificadas 

todas as autenticidades das certidões que foram emitidas via Internet. A Comissão analisou 

detalhadamente as documentações de regularidade. Após as análises das documentações a 

Comissão Permanente de Licitações declarou a empresa interessada: JARUMÃ 

RODOFLUVIAL LTDA está apta a prestar os serviços em relação as documentações e também 

declarada HABILITADA nos termos da lei e do edital. É importante também registrar que o 

credenciamento continua em aberto até 31/12/2021, podendo outras empresas se credenciarem. 

Nada mais havendo, encerrou-se a presente sessão, pelo que foi lavrada esta ata e por todos os 

presentes assinada.  

Igarapé-Miri/PA, 25 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

Raimundo de Oliveira Pantoja 

Presidente da Comissão de Licitação 
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