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OUTRAS MODALIDADESProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  1/2016 - OU 19/201629/03/2016Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, em procedimentos com finalidade diagnóstica em LaboratórioClínico (exames laboratoriais) do referido grupo da Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde e exames nãoconstantes na referida tabela, afim de disponibilizar o serviço/exames aos usuários do Sistema Único de Saúde, possibilitando para oprofissional médico  a confirmação (ou não) de uma patologia diagnosticada  numa  avaliação clínica/físicaA comissão reuniu-se para o ato de abertura dos envelopes das empresas LABORSAD LABORATÓRIO DE ANÁLISESCLÍNICAS LTDA. - EPP e LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - ME, visando o credenciamentoreferente a contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, em procedimentos com finalidadediagnóstica em Laboratório Clínico (exames laboratoriais) do referido grupo da Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério da Saúde e exames não constantes na referida tabela, afim de disponibilizar o serviço/exames aosusuários do Sistema Único de Saúde, possibilitando para o profissional médico  a confirmação (ou não) de umapatologia diagnosticada  numa  avaliação clínica/física.  Este processo foi publicado em resumo no mural públicomunicipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site www.schroeder.sc.gov.br do MUNICÍPIO DE SCHROEDER/SC.  As empresas LABORSAD LABORATÓRIO DE ANÁLISESCLÍNICAS LTDA. - EPP e LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - ME, apresentaram envelopes dehabilitação e após rubricados os mesmos foram abertos. Cujos documentos foram rubricados e examinados pelopresidente e membros da comissão.   Considerando que o edital de chamada publica é um processo que vemformalizar um ato contratual com os laboratórios que prestam atendimento referente ao objeto especificado, nãoprevendo concorrência, pois a administração prevê as cláusulas às quais as requerentes devem se enquadrar.  Dianteda manifestação da intenção de credenciamento das empresas LABORSAD LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICASLTDA. - EPP e LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - ME e que diante do fato as empresas estaremrespeitando as exigências do edital e apresentando toda a documentação de acordo com as exigências do edital,resultando assim habilitados.   Será procedida à homologação do pedido de credenciamento dos laboratóriosLABORSAD LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. - EPP e LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICASLTDA. - ME. Sendo que o resultado será publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC.  A presidente encerra asessão e pede-se que a ata seja repassada às empresas participantes. COMISSÃO: Schroeder,  25  de  Abril  de  2016
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