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Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sede da 

Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão Permanente de Licitações, presente os 

membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 084/2019, MARIA DO CARMO DA 

SILVA SANTOS, Presidente, VIVIAN DA SILV RIBEIRO e ALESSANDRA REIS DA 

SILVEIRA, foi aberto o edital de Chamamento Público/Credenciamento número zero um 

barra dois mil e dezenove, que tem por objeto o CREDENCIAMENTO de empresas 

especializadas na área de saúde para prestação de serviços de ecografias, com atendimento em 

estabelecimento próprio, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, 

conforme exames e valores discriminados na Cláusula V do edital. No momento da abertura da 

sessão houve a participação das seguintes empresas: CLÍNICA DE IMAGEM TAQUARI 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.551.321/0001-38, sem representante presente, e, 

IMAGEMVIDA SERVIÇOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob 

o nº 31.255.818/0001-89, sem representante presente, que apresentaram, dentro do prazo 

estabelecido, o envelope de “Documentação de Habilitação”, devidamente lacrado, nos 

termos do edital supra referido. Após análise dos documentos e proposta, constatou-se que a 

empresa CLÍNICA DE IMAGEM TAQUARI LTDA - ME atendeu às exigências 

estabelecidas no instrumento convocatório, restando habilitada ao credenciamento para 

realização de todos os exames relacionados na Cláusula V; sendo que, a empresa 

IMAGEMVIDA SERVIÇOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - EPP apresentou os 

documentos exigidos no instrumento convocatório, se propondo ao credenciamento para 

realização de todos os exames relacionados na Cláusula V, a exceção do item 04 (Obstétrica), 

ficando, todavia, sua habilitação condicionada a apresentação da prova de inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho atualizada, no prazo do §1º, do artigo 43, da 

Lei Complementar nº 123/2006.   Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual, após 

lida e aprovada sem ressalvas foi assinada pelos presentes. 


