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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO AO CREDENCIAMENTO 
 

Data 05/07/2016 Horário início: 08h30min 

Licitação /Modalidade 
INEXIGIBILIDADE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO 

Nº 02/2016 
Nº 02/2016 
Nº 41/2016 

 

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 2685/2016.  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 
23/05/2016 a fim de ampla divulgação. Iniciada a sessão os membros da CPL em análise ao processo verificaram solicitação de 
juntada ao processo licitatório (por meio de Ofício nº 002/2016 - Departamento de Vigilância Sanitária) do Relatório de Visita de 
Vistoria de Local, o qual atesta que o Laboratório LIAC e os postos de coleta LIAC e Ghanem atendem as especificações 
constantes do Edital de Credenciamento Chamada Pública nº 02/2016. Haja vista, até o presente momento ter havido apenas 
um protocolo de interesse ao presente Credenciamento, conforme Ata de Sessão Pública datada de 16/06/2016, publicada 
nesta mesma data, entendeu-se por bem o registro desta informação. No mais, recomenda-se à Comissão Interdisciplinar de 
Vistoria do Credenciamento de Laboratórios, nomeada pelo Decreto nº 2488 de 30 de junho de 2015, que amplie as 

informações do respectivo relatório, clarificando os dados cadastrais e endereços dos locais visitados, para fins de cumprimento 
da cláusula 21.9. DA ANÁLISE TÉCNICA E VISTORIA DO LOCAL do edital. Isto posto, sequenciou a sessão pública para análise 

da documentação protocolada pelas seguintes empresas:  
 

Data Prot. Empresa CNPJ/MF 

24/06/2016 1195 REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME 00.506.738/0001-25 

24/06/2016 1198 MOB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 05.465560/0001-35 
 

Iniciada a análise por ordem de protocolo, já havendo a empresa REINALDO SAMPAIO BEXIGA ME cumprido as exigências 
estipuladas no edital de Chamamento Público nº 02/2016 e já considerada pré-qualificada ao objeto de credenciamento, a 
análise foi norteada tendo em vista o item 6.1.9.3 do edital “Se a licitante for a matriz e a prestadora de serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e filial simultaneamente”. Já analisados os documentos referentes á 
matriz, passou-se à análise dos documentos referentes à filial verificando que a referida empresa também demonstrou cumprir 
as exigências editalícias naquilo que se refere à sua filial. Na sequência passou-se a análise da documentação apresentada pela 
empresa MOB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. Analisados todos os documentos, verificou-se faltantes apenas os 
documentos de Regularidade Fiscal descritos no item 7.4 do edital, inerentes a filial prestadora dos serviços, e portanto, nesta a 
mesma foi considerada INABILITADA. Por fim é ressaltada a necessidade de se retificar o Relatório de Visita de Vistoria de 
Local para que seja dada sequência nos demais procedimentos.  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. Nada mais havendo digno 
de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os presentes. 
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