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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de serviços médicos especializados na área de Ginecologia e Obstetrícia a serem realizados nas unidades sanitárias do
Município ou outro local definido pela administração com dedicação de 16 (dezesseis) horas semanais, para atendimento de munícipes
do Município de Mondai, conforme especificações constantes na relação de itens da licitação (Anexo I), que fica fazendo parte do
presente Edital.

Às 08h15min do dia 06/01/2020 estiveram reunidos na sala de licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ, o

presidente da CML e sua Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 261/2019, para apreciarem e julgarem a

documentação de habilitação e proposta de preços da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019

Processo Licitatório nº 046/2019 do F.M.S., do tipo Menor Preço, com adjudicação por Item, em decorrência do

seguinte objeto: "Contratação de serviços médicos especializados na área de Ginecologia e Obstetrícia a serem

realizados nas unidades sanitárias do Município ou outro local definido pela administração com dedicação de 16

(dezesseis) horas semanais, para atendimento de munícipes do Município de Mondai, conforme especificações

constantes na relação de itens da licitação (Anexo I), que fica fazendo parte do presente Edital". Iniciada a sessão

pública na data e horário acima mencionado, nenhuma empresa ou pessoa física se fez presente, não havendo

interessados. O Presidente da CML e sua Equipe de Apoio, segundo a Lei de Licitações, decidem declarar à licitação

DESERTA, sugerindo republicação do certame, sendo possível, manter as condições do edital. Encaminha-se os autos

à apreciação do Senhor Prefeito Municipal para deliberação. Nada mais havendo a relatar, o Senhor Presidente da

CML encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada.

 COMISSÃO:
Mondaí,  6  de  Janeiro  de  2020

ELOIR FARIA MIGOSKI

IVALINO DE OLIVEIRA

 FÁBIO JUNIOR BLANK

 - ........................................ - SUPLENTE

 - ........................................ - SUPLENTE

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação


