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Aos vinte e um 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, 

reuniram-se os membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 084/2019, MARIA ISABEL 

PRECHT E SOUZA, Presidente, VIVIAN DA SILVA RIBEIRO e ALESSANDRA REIS 

DA SILVEIRA, para concluir o julgamento do 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 não houve presença dos interessados. A empresa IMAGEMVIDA SERVIÇOS DE 

MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, devidamente intimada da ata da sessão anterior, 

encaminhou nesta data, por e-mail, a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho atualizada, confirmando, assim, sua habilitação; e, solicitou a inclusão da 

ecografia obstétrica (item 04) à relação de exames que se propôs a realizar, o que foi de 

pronto aceito pela Comissão Permanente de Licitações, uma vez que no Credenciamento é o 

interessado quem determina os serviços para os quais o mesmo deseja se credenciar, sendo 

suficiente, para seu credenciamento, o atendimento aos requisitos de habilitação e a 

apresentação da relação dos serviços que se propõe, com o aceite dos valores pré-

estabelecidos pelo Município. Dessa forma, restaram habilitadas ao credenciamento para 

realização de todos os exames relacionados na Cláusula V do edital as empresas: CLÍNICA 

DE IMAGEM TAQUARI LTDA - ME e IMAGEMVIDA SERVIÇOS DE MEDICINA 

DIAGNÓSTICA LTDA - EPP.  Nada mais havendo, lavrou-se a  presente ata, a qual, após 

lida e aprovada sem ressalvas foi assinada pelos presentes. 


