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CREDENCIAMENTO PÚBLICO N° 01/2020  
 

PROCESSO Nº 2007/2019/SMS 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
 
OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA SELEÇÃO E POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS CLÍNICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
CARLOS – SP, COMPREENDENDO COLETA E ANÁLISE. 

 
 
Aos 02 (dois) dias do mês de março do ano de 2020, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações e os demais presentes abaixo identificados para procederem ao 
recebimento e abertura dos envelopes de documentação apresentados para o Credenciamento Público supracitado. 

O edital foi divulgado pelos meios e formas legais, tendo sido publicado no Diário Oficial do Município, do 
Estado, da União e em jornal de grande circulação local, além de disponibilizado no site da Administração.  

As empresas SILVEIRA & ENGEL (LABORATÓRIO DELTHA), LABORATÓRIO DR. MARICONDI e 
LABORATÓRIO SANTA ELISA (BIOCLÍNICA) apresentaram seus envelopes, conforme previsto no Edital, sendo que, o 
representante desta última, apresentou Procuração Particular em cópia simples. Isso não impede a empresa de sua 
participação neste certame, ficando apenas seu representante impedido de quaisquer manifestações em sessão. 

Todos os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes e foram abertos pelos membros da Comissão, 
cuja documentação extraída destes foi da mesma forma rubricada pelos presentes. 

Da análise da documentação apresentada, a Comissão considera a documentação das empresas SILVEIRA & 
ENGEL e LABORATÓRIO DR. MARICONDI conforme. Com relação à documentação apresentada pela empresa SANTA 
ELISA, notou-se ausência em seu Balanço Patrimonial, dos Termos de Abertura e Encerramento, bem como a autenticidade e 
registro do documento, em desconformidade com o item 4.5, alínea b do edital. 

Aberta a palavra, não houve manifestações dos presentes. 
A Comissão decide suspender a sessão para que a Secretaria Municipal de Saúde faça a avaliação dos 

documentos técnicos ora apresentados pelas licitantes. Após o parecer a respeito, será dada continuidade a este certame. 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos demais presentes, preservando o direito de 
manifestação de quaisquer interessados. 
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