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Edital de Credenciamento n° 5/2018 

                           ATA DO CREDENCIAMENTO  
 
 

 Reuniram-se no dia 07/12/2018, as 09:30 horas, na PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA, o 
PRESIDENTE e seus membros, designados pela Portaria n° 228 com o objetivo de PROCEDER NA 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, tratando do CREDENCIAMENTO 
De  N° 5/2018 destinado ao CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA 
DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TABELA 
SUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 
 
  

Aberto os trabalhos esteve presentes os representantes das empresas JULIA ARAUJO TORRES-
CITOLAB e CENTRAL EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA. 
 

Documentação: 

 

A empresa CENTRAL EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA questionou a documentação da 
empresa JULIA ARAUJO TORRES-CITOLAB, a questão dos quantitativos dos exames que não foram 
apresentados, da declaração de capacidade técnica que exigia o percentual na que foi apresentada apenas 
50 pessoas/dia e não o percentual do SUS e particular, e nos itens “n” e “l” da qualificação técnicas, alvará 
sanitário é para estabelecimento industrial e não para estabelecimento de saúde. 

 

A empresa JULIA ARAUJO TORRES-CITOLAB se defende dos questionamentos, a questão dos 
quantitativos dos exames é conforme da demanda da secretaria, as quantidade 50 pessoas/dia se refere ao 
total da capacidade particular, convênio e SUS, esta questão é da errata, o objeto do alvará sanitário é claro, 
e apenas foi preenchido o X no local errado.  

 

A empresa CENTRAL EXAMES LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA replica da empresa JULIA 
ARAUJO TORRES-CITOLAB, quantitativo o edital é lei do certame e deve ser seguida, declaração do 
percentual é necessário para determinar a preferencia no atendimento forma sejam organizados os 
quantitativos de atendimentos diários a cada opção, quanto aos itens “n” e “l” edital deve ser seguido, alvará 
sanitário o requerimento de empresário não é valido para colaborar com o alvará sanitário na questão da 
atividade, pois as datas são distantes e poderá haver alteração na atividade fim a questão de laboratório 
pode ser também, para laboratórios farmacêuticos que difere de analises clinicas.  

 

A comissão permanente de licitação suspende para entrega da documentação incompleta da 
empresa JULIA ARAUJO TORRES-CITOLAB no prazo de três dias, e marca-se para conferência da 
referida para o dia 13 de dezembro do corrente ano as 10:00 horas da manhã.  

 

 

  

 

 

 



Assinatura do presidente e dos membros da comissão que estiveram presentes. 

DAISY CHRISTIANE PEREIRA Presidente  

LETICIA REGINA FERREIRA Membro  

JONI EVERTON PEREIRA Membro  

FRANCINEIDE PEREIRA Coordenadora Geral de 
Compras e Licitações  

LAVINO MIGUEL NUNES Secretario de Saúde  

EDILSON ANTONIO DOS SANTOS  Advogado da CITOLAB   

CHARLES SAINT-CLAIR-HEIL Advogado da CENTRAL  

LICITANTES PRESENTES: 
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