Município de São Vendelino
Estado do Rio Grande do Sul
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2016
Aos vinte e dois do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 09 horas, na sala de
Reuniões da Prefeitura Municipal, o Pregoeiro designado pela Portaria n° 331/2015 e equipe
de apoio, reunira-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão
Presencial, recebendo as propostas e lances, bem como, analisando e julgando as
propostas das empresas participantes e a documentação do licitante da melhor oferta.

SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO
Da Estratégia de Saúde da Família
Profissional: Pessoa jurídica para a prestação dos serviços profissionais de médico
clínico, compreendendo 40 horas semanais.
Serviços: Prestar serviços técnicos profissionais de médico, na área clínica, pelo Programa
de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com carga horária de 20 horas semanais. O
contratado deverá possuir profissional em seu quadro de pessoal capacitado para o
trabalho com Estratégia de Saúde da Família, nos termos das diretrizes gerais do programa
definidas pelo Ministério da Saúde. No caso de o médico não possuir a capacitação
necessária, deverá se sujeitar à realização da capacitação no prazo de até quatro meses
após a assinatura do contrato, nas datas determinadas e agendadas pela Secretaria da
Saúde. A não capacitação no prazo estipulado ensejará a rescisão unilateral do contrato.

Aberta a sessão, verificou-se que não houveram licitantes presentes, porém a empresa WS
MED LTDA entregou os envelopes de habilitação e proposta.
Em seguida, foi aberto o envelope de n.01(Proposta) da empresa participante, o pregoeiro
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições, verificando se que a proposta da
empresa atende as condições exigidas no edital. Desta forma, obtendo assim, a seguinte
classificação:
WS MWD LTDA

R$ 108,00

................................................................................................................................................
Nada mais havendo a constar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes das
empresas presentes ao final relacionados.

____________________________
Paulo Renato Kirch

_______________________
Simone Seibert

_______________________
Roberto L. Lutz
_______________________________________________________________________
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