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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de prestador de serviço em Laboratório Clínico para coleta e acondicionamento de amostras biológicas (sangue, urina,
fezes, nasofaringe, orofaringe, conjuntiva, swab retal e fecal, raspados intradérmicos, sangue para exames de genotipagem e carga viral
de hepatites virais e HIV), incluindo mão de obra e materiais necessários, preparação e acondicionamento das amostras.

A comissão reuniu-se para o ato de abertura dos envelopes das empresas LABORSAD LABORATÓRIO DE ANÁLISES

CLÍNICAS LTDA. e LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., visando  Contratação de prestador de serviço

em Laboratório Clínico para coleta e acondicionamento de amostras biológicas (sangue, urina, fezes, nasofaringe,

orofaringe, conjuntiva, swab retal e fecal, raspados intradérmicos, sangue para exames de genotipagem e carga viral

de hepatites virais e HIV), incluindo mão de obra e materiais necessários, preparação e acondicionamento das

amostras..  Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do

Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site www.schroeder.sc.gov.br do MUNICÍPIO DE

/SC.  As empresas LABORSAD LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. e LM LABORATORIO DE ANALISES

CLINICAS LTDA., apresentaram envelopes de habilitação e após rubricados os mesmos foram abertos. Cujos

documentos foram rubricados e examinados pelo presidente e membros da comissão.   Considerando que o edital de

chamada publica é um processo que vem formalizar um ato contratual com os laboratórios que prestam atendimento

referente ao objeto especificado, não prevendo concorrência, pois a administração prevê as cláusulas às quais as

requerentes devem se enquadrar.  Diante da manifestação da intenção de credenciamento das empresas LABORSAD

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. e LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. e que diante

do fato as empresas estarem respeitando as exigências do edital e apresentando toda a documentação de acordo com

as exigências do edital, resultando assim habilitados.   Abre-se então o prazo recursal conforme artigo 109 da Lei

Federal nº. 8.666/93.  Encerra-se a sessão e pede-se para ser enviada cópia da ata às empresas participantes.
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