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 OBJETO DA LICITAÇÃO: 

Ao(s) 26 de Janeiro de 2022, às 08:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI                , reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 281/2021, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório
nº 2/2022, Licitação nº. 1/2022 - TP, na  modalidade de Tomada de Preço p/ Compras e Serviços.

Contratação de serviços profissionais de MEDICINA, na execução de serviços de atendimento de pacientes da Atenção Básica do
município de Mondaí, Regulação Médica e atendimento junto ao Centro de Atenção Psicossocial, conforme especificações constantes
na relação de itens da licitação (Anexo I), que fica fazendo parte do presente Edital.

 ATA  DE  RECEBIMENTO  E  ABERTURA  DE  DOCUMENTAÇÃO  Nr.  1/2022    (Sequência: 1)

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda
a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Comissão Permanente de

Licitações, reuniram-se os membros designados pela Portaria nº. 281/2021 para sessão pública para abertura e análise do

envelope nº. 01 - De documentação referente ao Processo de TP nº. 001/2022, presididos pelo Sr. Fábio Júnior Blank. Cujo

objeto é a contratação de serviços profissionais de MEDICINA, na execução de serviços de atendimento de pacientes da

Atenção Básica do município de Mondaí, Regulação Médica e atendimento junto ao Centro de Atenção Psicossocial,

conforme especificações constantes na relação de itens da licitação (Anexo I), que fica fazendo parte do presente Edital.

Por determinação do presidente da CPL, abriu-se os envelopes das empresas que protocolaram a documentação: AVIVE

GESTÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.287.305/0001-12, COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES

MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ n° 10.922.137/0001-57, CLINICA ROBERTA

GOLDMEIER EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.929.429/0001-29, pelo qual constatou-se o que segue: As empresas

participantes apresentaram toda documentação conforme exigência do edital. Nada mais havendo encerra-se a sessão

pública de análise da documentação da qual lavra-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes. Para a

abertura das propostas fica designada a data de 03 (três) de fevereiro de 2022 as 8:30 horas, em razão do disposto no item

12.1 alínea "a" do edital.

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

 FÁBIO JUNIOR BLANK

AFONSO HENRIQUE HENKEL

MARCOS FELIPE DA SILVA

Mondaí,  26  de  Janeiro  de  2022

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

 - ........................................ - MEMBRO

 - ........................................ - MEMBRO
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

EVERTON BORCK - ................................................................. - Representante

SALLY SIMONE ORLOWSKI DAL MAGRO - ................................................................. - Representante

- ................................................................. - Representante


