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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 12 de Maio de 2015, às 13:05 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE BOM JESUS                , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  8/2015, Licitação nº 6/2015 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

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 empresa especializada para prestação de serviços médicos na área de ginecologia e pediatria com a disponibilização de
profissional habilitado na área respectiva, para atendimento junto ao Posto de Saúde Municipal.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitação
(envelopes 01 e 02) e os documentos de credenciamento nada de irregular foi constatado. O Pregoeiro então solicitou
a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e documentações e rubricassem
os mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, os representantes declararam
que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura dos envelopes contendo as
propostas financeiras das empresas. Foram verificadas as conformidades das mesmas com as exigências do Edital,
constatado que as propostas  apresentas pelas empresas atenderam os requisitos do Edital e que os preços ofertados
estão de acordo com os preços previstos no Edital supracitado, o Pregoeiro indagou os representantes para
procederem aos lances, sendo que os representantes optantes por não dar lances justificando que nas propostas já
foram colocados os valores mínimos que os mesmos possam exercitar o contrato, prevalecendo, portanto, os valores
das propostas iniciais, de acordo com o histórico do Pregão em anexo a presenta ata.

Item

Participante:

Especificação

1049 - CLÍNICA FÊMINA LTDA

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

1    Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços médicos na área de Ginecologia, com a
disponibilização de profissional habilitado na respectiva
área, para atendimento junto ao Posto de Saúde Municipal,
em carga horária de 16 (dezesseis) horas mensais.

MES 8,00  0,0000 8.100,00    64.800,00   

Total do Participante --------> 64.800,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

1860 - MAP SERV. MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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

2            Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços médicos na área de Pediatria, com a
disponibilização de profissional habilitado na respectiva
área, para atendimento junto ao Posto de Saúde Municipal,
em carga horária de 16 (dezesseis) horas mensais.

MES 8,00  0,0000 6.833,33    54.666,64   

Total do Participante --------> 54.666,64   
_________________________

Total Geral ----------------------> 119.466,64   
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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.

PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  12  de  Maio  de  2015
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