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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 27 de Junho de 2022, às 08:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI                , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  281/2021, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  13/2022, Licitação nº 2/2022 - TP, na modalidade de Tomada de
Preço p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

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

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  3/2022    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos vinte e sete dias do mês de junho 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. 002/2022, presididos pelo Sr. Marcos
Felipe da Silva. O objeto é a contratação de serviços profissionais de MEDICINA, na execução de serviços de
atendimento de pacientes da Atenção Básica do município de Mondaí, conforme especificações constantes na relação
de itens da licitação (Anexo I), que fica fazendo parte do presente Edital. Por determinação do presidente abriu-se o
envelope nº 02 referente à proposta técnica da empresa habilitada na fase anterior, constatando-se:  A empresa,
EVER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.729.642/0001-27, apresentou o valor unitário de R$
19.000,00 (dezenove mil reais), totalizando um valor total para o período (seis) meses de R$ 114.000,00 (cento e
quatorze mil reais). Desta forma, em análise dos valores propostos com os estipulados pela Administração no
presente Edital, constatou-se que a proposta apresentada se enquadra dentro do limite previsto. Tendo em vista a
adequação do valor proposto pela Administração, a CPL classificou a proposta da empresa EVER SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA para o item 01, declarando-a vencedora do Certame.

Item

Participante:

Especificação

15856 - EVER SERVICOS MEDICOS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
MÉDICO ESF, com dedicação de 40 (quarenta) horas
semanais, na execução de serviços de atendimento de
pacientes da Atenção Básica do município de Mondaí,
conforme especificações constantes a seguir:
- Os serviços deverão ser executados ao longo da semana
com carga horária nunca inferior a 08 (oito) horas diárias,
na Atenção Básica do Município de Mondaí e nas Unidades
Básicas de Saúde, por meio de profissional credenciado e
habilitado pertencente à empresa ou diretamente por
Pessoa Física, com qualificação técnica e capacitação
profissional.
- O horário para a execução dos serviços será definido
mediante edição de escala de trabalho do profissional,
exarado pelo Fundo Municipal de Saúde, restando desde já,
plena anuência para o cumprimento do mesmo em até 05
(cinco) dias por semana com carga horária de 08 horas por
dia.
- Caberá à empresa/pessoa física a ser contratado, assumir
as despesas necessárias ao cumprimento da prestação de
serviços profissionais especializados, principalmente, as
decorrentes de viagens e locomoção de seu profissional,
inclusive, no caso de diárias e refeições relacionadas ao
cumprimento da jornada de trabalho.
- O cumprimento da carga horária será acompanhada
através da apuração em relógio ponto junto a rede de
saúde onde será efetivada a execução dos serviços, e os
períodos de ausência ou faltas injustificadas serão
reduzidas no ato do pagamento pelos serviços prestados
de acordo com o valor da hora não trabalhada, a ser
apurada utilizando-se o valor mensal do contrato dividido
pelas horas mensais de trabalho.

MÊS 6,00  EVER
SERVIÇOS
MEDICO

0,0000 19.000,00    114.000,00   

Total do Participante --------> 114.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 114.000,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 MARCOS FELIPE DA SILVA

FÁBIO JUNIOR BLANK

AFONSO HENRIQUE HENKEL

Mondaí,  27  de  Junho  de  2022

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

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

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

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

EVER TAMAYIO ALMAGUER - ................................................................. - Representante


