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ATA DE ANÁLISE DA HABILITAÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N 01/2013 

 
A Comissão Especial, após a análise dos documentos de habilitação apresentados pelas 
empresas NASA LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO E SAÚDE CNPJ 46.502.423/0010-00 e 
LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAS CNPJ 04.996.269/0001-20, comunica o 
resultado do Chamamento Público nº 01, cujo objeto é o Credenciamento de empresas de 
laboratório de patologia clínica para futura contratação para realização de exames 
laboratoriais constantes na tabela unificada de procedimentos ambulatoriais do SUS, 
especificados no Anexo I do edital, atendendo a rede básica de saúde ambulatorial do 
Município de Itapecerica da Serra- Programa Rede Cegonha. 
 
Analisada a documentação da empresa NASA LABORATÓRIO, a Comissão faz saber: 
Quanto ao item 9.3.2 do edital, a concorrente deixou de apresentar  a certidão de 
regularidade estadual relativa a Certidão Negativa de Débitos relativos ao ICMS. 
 
Quanto ao item 10.1 do edital, a concorrente apresentou a Licença Sanitária Municipal, 
expedida pelo Município de Guarulhos porém a certidão foi emitida para Serviços de 
Diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, constando do documento apenas 
a licença para o equipamento por imagem. Esta Licença não atende as características dos  
serviços de exames laboratoriais, não sendo compatível com o objeto do certame. 
. 
 
Quanto ao item 10.3  
10.3 -Prova de Inscrição e Regularidade da Empresa e do Responsável Técnico pela 
Empresa, junto ao Conselho Regional de Classe compatível com o objeto contratado, com 
a devida responsabilidade técnica delegada a pelo menos um profissional habilitado, 
médico ou farmacêutico ou biomédico, conforme disposição contida no item 4.10 alíneas a, 
b, c – da Portaria CVS – 13, de 04-11-2005. RDC-302/ANVISA/MS, comprovando vínculo 
do responsável técnico com a empresa. Foram apresentados os seguintes documentos: 
Registro da empresa junto ao CREMESP com CNPJ da Matriz e responsável  técnico Dr 
Roger Gomes Reis CRM 81155, com contrato de prestação de serviços pessoa jurídica em 
nome da empresa Narvaes & Reis Ass.Médica S/C LTDA; uma  Declaração de 
Responsabilidade Técnica do Dr Eduardo Manna Filho, sócio proprietário assumindo a 
responsabilidade técnica pelos serviços, com apresentação da carteira do conselho de 
classe. 
 
Quanto ao item 10.11.2 
10.11.2 - Indicação da divisão setorial do laboratório sede, acompanhado: croqui com 
layout detalhado do laboratório de referência em que serão processados os exames da 
rede ambulatorial; conforme RDC-50-de fevereiro 2002. Foi apresentado o croqui da matriz 
e não da filial. 
 
Assim a Comissão avalia que a concorrente NASA LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO E 
SAÚDE CNPJ 46.502.423/0010-00 não atendeu as condições de habilitação do edital. A 
mesclagem de documentos entre a matriz e a filial não poderá ser aceita. Se a concorrente 
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prestará serviços e emitirá notas pela filial, os documentos devem ser da filial. Se a 
prestação dos serviços fosse feita pela matriz os documentos deveriam ser todos da 
matriz. Tendo apresentado sua proposta pela filial de Guarulhos e, frente ao exposto, a 
Comissão decide pela inabilitação da referida empresa. 
 
Analisada a documentação da empresa LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAS 
CNPJ 04.996.269/0001-20, a Comissão faz saber: 
A Comissão faz saber que todos os documentos solicitados em edital foram apresentados 
pela, sendo, portanto habilitada no presente Chamamento Público. 
 
 
Inabilitada: NASA LABORATÓRIO DIAGNÓSTICO E SAÚDE CNPJ 46.502.423/0010-00 
Habilitada: LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATORIAS CNPJ 04.996.269/0001-20 
 
Fica aberto o prazo de 5(cinco) dias  úteis contados a partir da data de publicação para 
interpor recursos, que deverão ser entregues no e Protocolo da Autarquia Municipal de 
Saúde, localizado na Rua Major Manoel Francisco de Moraes nº285 – Centro – 
Itapecerica da Serra -SP, no horário das 09:00 às 17:00hs, diariamente, exceto aos 
sábados, domingos e feriados. 
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