ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Ata de reunião realizada as 10:00 horas do dia 4 de Abril de 2017., na
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder
Executivo Municipal, onde estiveram presentes os senhores integrantes da
Comissão.

Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo da
mesma, em seguida foram apreciadas as propostas habilitadas para o fornecimento
do(s) item(s) descritos na licitação de Tomada de Preços número 21/2017.
Inicialmente precedeu-se a leitura do teor das propostas, com os
esclarecimentos necessários, sendo registradas no mapa comparativo, para efeitos
de apuração.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Item
Quantidade
Material/Serviço
Valor Total
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
12,0000 UN
Serviços Médicos Especializados
Serviços técnicos especializados na área da medicina, no
atendimento médico ambulatorial junto a Unidade Básica de
Saúde do Município, no desenvolvimento das atividades
afetas a área e nos programas da Secretaria Municipal de
Saúde, em especial o PSF, com carga horaria de 40 horas
semanais. Encaminhar aos serviços de maior complexidade,
garantindo a continuidade do tratamento da Unidade de
Saúde da família, por um meio de um sistema de
acompanhamento de referência e contra referência;
realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar
internação hospitalar, autorizar as AIHS, solicitar e
autorizar exames complementares. Verificar e atestar
óbito. Executar também serviços especializados de
Medicina do Trabalho aos funcionários da Prefeitura
Municipal, tais como: exames admissionais, demissionais,
periódicos, conforme Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, por Médico do Trabalho
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional
de Medicina, conforme Portaria N°25 de 27/07/1989 do
Ministério do Trabalho. O médico disponibilizado pela
contratada deverá prestar sobreaviso para atendimento na
Unidade Básica de Saúde à noite e fins de semana. O
sobreaviso não será permanente e se destinam a suprir a
falta de outros médicos.
Altomed-Serviços Médicos, Hosp Home Care LTDA.
282.000,0000

Logo após julgadas as propostas elaborou-se o mapa de apuração de
resultados, mencionando os vencedores com os artigos correspondentes.
Nada mais havendo a tratar, foi determinada a abertura de prazo recursal
e encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata,
juntamente com o mapa de apuração de resultados, que após lida e achada conforme
foi assinada pelos presentes.

Em 4 de Abril de 2017.
Comissão:
_________________________
Antonio Carlos Bielski
Fiscal Ambiental
_________________________
Monalisa Cristina Stempkowski Prilla
Encarregada Almoxarifado
_________________________
Samila Conte Mezalira
Nutricionista

