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Ata de Abertura e Julgamento do Processo Licitatório – Chamamento Publico 001.2020 

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, as nove horas e cinco minutos, na sala do 

Consorcio Intermunicipal União dos Municípios da Média Sorocabana,  reuniu-se a Comissão Permanente 

de Licitação, designada pelo ATO  sendo designado como Presidente neste processo a Sra. Aline Oliveira 

e a equipe de apoio formada pelos membros Camila Godoy, Orzelia Gabriel e Renan Ribeiro, para a sessão 

pública de recebimento dos envelopes de documentação e habilitação e abertura dos envelopes relativos 

à licitação modalidade Chamamento Publico 001.2020, tendo como objetivo o credenciamento de 

pessoas jurídicas para a prestação de serviços de consultas médicas/exames complementares. Foram 

recebidos 14 propostas, sendo: Souza Bernardo Clinica LTDA especializada em serviços de 

ultrassonografia ginecológico e obstétrico. Centro Avançado de Cardiologia especializada em Cardiologia. 

Barbosa e Guerreiro com especialidade em Reumatologia. Demax Medicina Diagnostica com 

especialidade em radiologia, ressonância e tomografia. Instituto de Radiologia e Ultrassom Dr José da Luz, 

com especialidade em radiologia, ressonância, tomografia. Sueli Maria da Silva com especialidade em 

radiologia, ressonância, tomografia. Santa Casa de Ourinhos com especialidade em radiologia, 

mamografia, ultrassonografia, tomografia, colonoscopia, endoscopia, polipectomia, mucosectomia, 

biopsia, clipador endoscópico, consulta pré-anestésica, tatuagem. Ourilab na especialidade de exame 

sanguíneo laboratorial. Incorp Centro Médico Cardiológico Ltda na especialidade de cardiologia. SRA 

Clinica Diagnóstico por Imagem especializada em serviços de ultrassonografia, ressonância magnética, 

tomografia computadorizada e Raio-X. P&A Pioltini e Andrade Serviços Médicos Ltda especializada em 

eletroneuromiografia. Clinica Imagem diagnostico especializada em ultrassonografia e radiologia. Thais 

Querino Cury Nunes Pereira especializada em consultas, cirurgias e procedimentos gineco-obstetras, 

exames de colposcopia. ProVida Avaré Clínica Médica especializada em Vascular. Informamos ainda que 

aos credenciados a seguir, foi concedido o prazo de 5 dias uteis para apresentação da documentação 

faltante, sendo: Souza Bernardo Clinica LTDA: Licença da Vigilância Sanitária e documentação 

Complementar (item 4.1.6 – alínea A e B); Instituto de Radiologia e Ultrassom Dr José da Luz: Certidão 

Jucesp. Clinica Imagem Diagnostico: RG e CPF do representante da empresa e do procurador; ProVida 

Avaré Clínica Médica: Licença vigilância sanitária. O prazo para encaminhamento dos documentos 

faltantes se encerrando em 27 de fevereiro de 2020 até as 15 (quinze) horas. Considerando que os demais 

estão com documentação completa, estão habilitados como prestadores de serviço deste certame, com 

início em 01 de março de 2020, neste ato convocados para assinatura do contrato em 27 e 28 de fevereiro 

de 2020, das 9h as 15h. 

Santa Cruz do Rio Pardo, 17 de fevereiro de 2020. 

  

Aline Oliveira – Presidente 

Camila Godoy – Equipe de Apoio 

Orzelia Gabriel – Equipe de Apoio 

Renan Ribeiro – Assessor Jurídico 


