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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 

Data 30/04/2015 Horário início: 11h00min 

Licitação /Modalidade 
INEXIGIBILIDADE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO 

Nº 005/2014 
Nº 004/2014 
Nº 131/2014 

 

OBJETO: 
 

Credenciamento de pessoa jurídica com capacidade técnica para realização de exames laboratoriais para prestação de 
serviços especializados na área de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) segundo especificações constantes 
na tabela de exames laboratoriais, Anexo III deste Edital. 

 

No dia e hora supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme Decreto Municipal nº 2394/2015.  Observando que a Licitação foi publicada em jornal diário de grande 
circulação no estado, Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, Site da Prefeitura e Mural Público Municipal, no dia 

17/11/2014 a fim de ampla divulgação. Protocolou envelope a seguinte empresa:  
 

Data Prot. Empresa CNPJ/MF 

16/04/2015 904 MOB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 05.465.560/0001-35 
 

Iniciada a sessão foi observado que a referida empresa apresentou a documentação dividida em dois envelopes: ENVELOPE I - 
HABILITAÇÃO DA PROPOSTA e ENVELOPE II - HABILITAÇÃO JURÍDICA, enquanto o edital de credenciamento determinava a 
apresentação de apenas um envelope: ENVELOPE I - HABILITAÇÃO E PROPOSTA (item 4.2 do edital). Não verificando motivos 

para desclassificação os membros da CPL rubricaram os envelopes apresentados, os quais estavam devidamente lacrados. 
Abertos os envelopes iniciou-se a análise dos documentos apresentados em razão da habilitação. Nesta fase verificou-se de 
imediato que a referida empresa apresentou diversos documentos referentes á sua sede em Joinville, contudo o edital prevê a 
execução dos serviços em laboratório ou posto de coleta legalmente constituído no município de Itapoá (item 10.1 do edital), 
assim sendo, a Declaração de Horário de Funcionamento (item 7.1.6), a Declaração de Capacidade (item 7.2.1.5), o Alvará 
Sanitário (item 7.2.1.7) e a Relação de Equipe Mínima (item 7.2.2.4) devem fazer referência ao posto de coleta localizado no 
município de Itapoá. Além disso, verificou-se que a documentação apresentada em razão de exigência do item 7.2.2.3 (diploma 
de curso compatível com a atividade) foi apresentada por meio de cópia simples, descumprindo o item 6.1.1 do edital e os 
documentos exigidos nos itens 7.3.1 (certidão de falência e concordata) e 7.4.7 (certidão de regularidade junto ao FGTS) foram 
apresentados com a data de validade expirada. Por todas essas razões a CPL considerou a empresa MOB LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS INABILITADA para o presente certame. Cientes os licitantes do resultado supra, ficam os mesmos 
notificados e aberto o prazo de direito de recurso previsto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo 
prazo necessário à lavratura da presente Ata. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta 
assinada por todos os presentes. 
 
 
 
 

ISABELA RAICIK DUTRA POHL 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
 
 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
VICE-PRESIDENTE 

JOSEANE MARIA SOARES DE LIMA 
MEMBRO 

 


