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TERRA DE EUTA E FE
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE:SALVE VIDAS”

ATA DE ABERTERA DO EDITAL DE TOMADA DE PREVOS 07/2021

Aos vinte e cinco dias do mes de outubro do ano de dois mil e vinte e urn, as dez boras, 
reuniu-se a Comissao de Licitagoes para abertura dos envelopes de documentagao do Edital 
de Tomada de Prepos 07/2021, que tern como objeto a Contrata^ao de empresa para service 
de Responsabilidade Teenica da sala de Raio X do Municipio de Santana da Boa Vista-RS, 
conforme edital e termo de referencia. Manifestaram intense de participagao as empresas SD 
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 11.591.331/0001-60 e PRN 
SERVIQOS DE RADIOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ 08.646.447/0001-44, no qual
apresentaram toda a documentapao para cadastro - CRC em tempo habil para participa^ao 
conforme previsto no edital.
A empresa PRN SERVigOS DE RADIOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ 08.646.447/0001-44 
apresentou envelope de documentos com CRC e comprovapao de enquadramento de micro 
empresa, a empresa SD CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA, inscrita no CNPJ 
11.591.331/0001-60 apresentou envelope de documentos com CRC, estando as duas 
empresas habilitadas para participapao das etapas subsequentes, passa a suspensao do 
processo pelo periodo de recebimento do termo de renuncia do direito de recurso restrito a 
fase Habilitatoria ou ate transcurso do prazo conforme Art. 109 da lei n° 8.666/93, 
transcorrido o periodo a comissao passa para a fase de abertura das propostas financeiras. 
Logo apos, lavrou-se a presente ata que foi lida e assinada pela Comissao.

Santana da Boa Vista, 25 de Outubro de 2021.
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