
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO


AV. LIDO ARMANDO OLTRAMARI  1225


FONE 54-3546-1001


Ata da Reunião da Comissão Permanente de Licitações


               Ata de reunião realizada ás as 10:00,  do dia Em 10 de Dezembro de 

1999, na sala de reuniões da Comissão permanente de licitações, 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 

Convite número 0042/15.

               após a leitura do teor do edital, foram abertos os envelopes de 

documentação, foram encontradas todas com validade dentro dos prazos exigidos  pelo 

edital, após passou-se para a abertrura dos envelopes de propostas e lanaçamentos ao 

sistema para apuração do vencedor, fora aberto prazo para recurso de dois dias úteis, 

o qual o present eprocesso será submetido para autoridades superiores para 

homologação, nada mais a tratar encerada a presente ata que vai assinada pelos 

presente.

               Inicialmente  procedeu-se a  leitura do  teor das  propostas, com os 

esclarecimentos necessários, sendo registrados no mapa comparativo, para efeitos de 

apuração:


Item
 Qtdade
 Unidade
 Material/Serviços 
 Valor Total


001
 1
 Serv.
 Contratação de Empresa Prestação de Serviços 

Medicos PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE 

COM CARGA HORÁRIA DE 03 HORAS SEMANAIS, NO 

PERIODO DAS 14 HORAS ÀS 17 HORAS,  NAS ÁREAS 

DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, MAIS 15 EXAMES 

MENSAIS DE ULTRASSONOGRAFIA A SEREM 

REALIZADOS NO CONSULTORIO DA CONTRATADA, 

ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO.


BERTHOLDO & GUERINI SOC. SIMPLES LTDA
 7.000,00


ALESSI E ALESSI LTDA - ME
 5.000,00


CLINICA RUBENICH S/S LTDA
 6.800,00


               Logo após  julgadas as propostas  elaborou-se o  mapa de apuração de 

resultado  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 resultado, que após lida e achada conforme foi

assinada pelos presentes.


Em 10 de Dezembro de 1999


Comissão:


VELCI PIRAN
 :___________________________


ELSOM JOSE PELIN
 :___________________________


GUILHERME PIRES DA SILVA
 :___________________________
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