
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI                

CNPJ:

RUA CRISTIANO WANDSCHEER, 27

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

11.386.903/0001-79

89893-000 - Mondaí - SC

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

TOMADA DE PREÇO

Nr.:  2/2022 - TP

13/2022

13/2022

14/06/2022

Folha:  1/2

       O(a)  Ordenador De Despesas Do Fms,   GINTHER OTTO DREHER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Data da Adjudicação:

f  )  Objeto da Licitação

g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

13/2022

2/2022-TP

Tomada de Preço p/ Compras e Serviços

27/06/2022

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.

Sequência: 0

 Qtdade  Preço Unitário
(em Reais R$)

 Total do Item Unid.  Descto (%)
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RUA CRISTIANO WANDSCHEER, 27

C.E.P.:

 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO
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02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.058.3.1.90.00.00.00.00.00 (6)  Saldo: 150.656,72

EVER SERVICOS MEDICOS LTDA     (15856)

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. - Marca: EVER SERVIÇOS
MEDICO

MÊS 6,00  0,0000 19.000,00    114.000,00

Total do Fornecedor: 114.000,00

Total Geral: 114.000,00


