MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Estado do Rio Grande do Sul

ATA 20

Processamento Chamamento Público nº 002/2017 – Processo Administrativo nº 3717/2017

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 8h reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitações, designados pela Portaria nº 471/2017 para os procedimentos inerentes ao processo em
epígrafe. Recebidos os invólucros de documentação para credenciamento, mediante Protocolo nº 2018/2256, a empresa
INTELIMAGEM – MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA CNPJ: 05.546.173/0001-23, localizada na Avenida Madre
Verônica, nº 396, Bairro Centro, CEP: 95670-000, Gramado - RS, a) apresentou em conformidade com o edital os
documentos constantes no subitem 3.1 b), e), f), g), i), j), l); b) Apresentou em desconformidade com o edital os
documentos exigidos no subitem 3.1 a) apresentou o contrato social por cópia simples; 3.1 c) não apresentou prova de
regularidade com a Fazenda Municipal; 3.1 d) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual encontra-se vencida 3.1
h) Apresentou somente declaração que não possui servidor da ativa em seu quadro societário em nível federal, deixando
de declarar em nível Estadual e Municipal, 3.1 m) apresentou prova da inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional
de Medicina – CRM, vencida em 30 de abril de 2018, em cópia simples e deixou de apresentar a inscrição do responsável
técnico no CRM; 3.1 n) apresentou laudo de avaliação radiométrica em cópia simples, 3.1 p.2) Deixou de apresentar a
capacidade máxima de atendimento mensal, por atividade, com indicação dos horários de atendimento na forma do
presente credenciamento, 3.1 p.3) Não apresentou a descrição detalhada dos recursos físicos e humanos a serem
disponibilizados para a execução dos serviços, credenciados, inclusive os equipamentos necessários à realização dos
procedimentos. Conclusão: Credenciamento condicionado a apresentação dos documentos conforme exigidos no edital e
livre das inconformidades elencadas anteriormente, Nada mais havendo a tratar, leu-se, aprovou-se e assinou-se esta Ata.
Sessão encerrada às 9h33min.
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