
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 018/2014 – RESULTADOS DE PROCESSOS. 

A Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal  n.º  8.666/93  e  alterações,  torna  público  o  Resultado  dos  Processos  abaixo
identificados:

Dispensa  de  Licitação  nº  0012/2014  –  Processo  nº  0041/2014  –  aquisição  de
hortifrutigranjeiros  para  alimentação  de  animal  que  visa  atender  a  demanda  do  zoológico
municipal.  Contratada: GRACIELE GONÇALVES PEREIRA-ME. Valor  total:  R$ 2.637,00.
Vigência: 30 (trinta) dias. Processo ratificado em 25/02/2014.

ATA  DE  REUNIÃO  DA  ANÁLISE  DE  RECURSOS  REFERENTE  AO  PROCESSO  DE
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93,  LEI FEDERAL Nº 8080/90 E DEMAIS
DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL. 

OBJETO  DA  LICITAÇÃO:  Credenciamento  de  empresas  especializadas  em  exames  de
medicina  nuclear  para  atender  os  pacientes  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde-  SUS,
referenciados pela Central de Regulação Municipal.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2014, na cidade de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, na sala 102 situada á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta
cidade de Montes Claros-MG, às 15h30min reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.006 de 05 de março de 2013, para deliberar sobre a
resposta  aos  recursos  interpostos  referente  a  Chamada  Pública  nº  001/2014.  iniciados  os
trabalhos foi apresentado para todos os membros da Comissão Permanente de Licitação a
resposta  dos  recursos  interpostos  pelas  empresas  Ressonar  Imagens  Médicas  Ltda  e
Centro Norte Mineiro de Medicina Nuclear Ltda.  O objetivo do Chamamento Público é de
convocar todas as empresas do ramo para serem prestadoras do serviço almejado. Quanto
mais prestadores o Município alcançar, melhor servida será a população, alcançando assim a
efetivação do interesse público.   A Comissão Permanente de Licitação decidiu conceder o
prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da data de publicação desta ata para que a
empresa  Centro  Norte  Mineiro  de  Medicina  Nuclear  Ltda  apresente  o  balanço  das
demonstrações contábeis do exercício  de 2012 devidamente registrado na Junta Comercial
.Como a empresa  Ressonar  Imagens Médicas  Ltda  já  tinha  apresentado  o  balanço  das
demonstrações contábeis  do exercício  de 2012 e  o  de 2013,  a  Comissão  Permanente  de
Licitação  habilita a mesma.  Fica determinado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso,
conforme determina o art. 109, inciso I, “a” da Lei nº 8.666/93, contados a partir da data de
publicação da ata. Tão logo passada a fase recursal será encaminhado as propostas de preços
para a Secretaria Municipal de Saúde para distribuição das cotas. A Sra. Presidente solicitou
que fosse encaminhada a mesma para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Montes Claros e comunicado aos interessados. Nada mais havendo a tratar, eu Maria Marta
Lustrino lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de
Montes Claros, aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2014.
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