CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2019
ATA DA SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na sala de
Reuniões do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, situada à Rua Maria Oliveira
Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – BA, reuniram-se o Presidente, o senhor Marcelo de Oliveira Lima, e
os demais membros da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Jailson do Nascimento Braga de Oliveira e Sr. José
Robson Oliveira todos designados através da Portaria n.º 13 de 02 de Janeiro de 2019, para realização da Sessão
Pública de recebimento e análise dos documentos de credenciamento apresentados pelas empresas: Abrantes
Medicina Laboratorial Eireli - ME, CNPJ: 04.122.275/0001-59, com sede na Rua Baia Bela, s/n, Centro, Maraú –
BA, CEP: 45.520-000, devidamente registrada e credenciada junto ao Ministério da Saúde através do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde sob n°. 2823179, neste ato representada por seu representante legal Sr.
Jaime Ademar da Silva, portador do RG n°. 884.497-38 SSP/PR e CPF nº 881.297.139-34 e Exame Laboratório
Clínico Ltda., CNPJ Nº 07.146.065/0001-99, com sede na Praça Rui Barbosa, 60, Centro, Ubatã – BA, CEP: 45.550000, devidamente registrada e credenciada junto ao Ministério da Saúde através do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde sob n°. 7535775, neste ato representada por seu responsável legal Sra. Rosângela
Abreu Alves Cafezeiro, portadora do RG n°. 04.341.534-27/SSP-BA e CPF nº 643.984.715-53, referente ao edital
de Chamamento Público nº 001/2019, que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, na área
de saúde a saber: Exames laboratoriais de analises clinicas, para atender a demanda do Município de Barra do
Rocha ou a ele referenciados, de forma eletiva ou de urgência/emergência, por intermédio da regulação e
controle da Central Municipal de Regulação, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Norma Operacional da Assistência à Saúde –
NOAS-SUS 01/2002, a Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis e condições estabelecidas no Edital.
A sessão teve prosseguimento com a abertura dos envelopes contendo os documentos para Habilitação e
Proposta. A Comissão verificou que a apresentação, dos documentos, estava de acordo quanto ao exigido no
edital, sendo as empresas: Abrantes Medicina Laboratorial Eireli - ME, CNPJ: 04.122.275/0001-59 e Exame
Laboratório Clínico Ltda., CNPJ Nº 07.146.065/0001-99, consideradas habilitadas, nos termos da Lei 8.666/93 e do
Edital. As propostas apresentadas pelas empresas credenciadas: Abrantes Medicina Laboratorial Eireli - ME, CNPJ:
04.122.275/0001-59 e Exame Laboratório Clínico Ltda., CNPJ Nº 07.146.065/0001-99, com o valor global estimado
de R$ 171.928,90 (cento e setenta e um mil novecentos e vinte e oito reais e noventa centavos), respectivamente,
tem os mesmos valores máximos pagáveis, pela administração, para os serviços, conforme previsto no Edital.
Assim, faço os autos conclusos para o Assessor Jurídico Municipal, para que, após análise, emita Parecer Jurídico
acerca da legalidade/viabilidade da adjudicação e homologação do processo de credenciamento pela autoridade
competente. Após, os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior.
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Em nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão lavrando-se a presente ata, que lida e
achada conforme vai assinada pelo Presidente, Membros da Comissão e empresas presentes.

Barra do Rocha-Ba, 30 de janeiro de 2019.

___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Presidente

_________________________
Jailson do Nascimento
Braga de Oliveira
Membro

__________________________
José Robson Oliveira
Membro

___________________________________________________
Abrantes Medicina Laboratorial Eireli - ME
Empresa

______________________________________
Exame Laboratório Clínico Ltda.
Empresa
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