
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017 

  

PROCESSO LICITATÓRIO NO 44/2017 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL 

PREGÃO PRESENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PROGRAMA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 

DATA DA SESSÃO: 28/07/2017 

HORÁRIO: 10:00 HORAS 

 

 

 

 Ata de reunião realizada as 10:00 horas do dia 28 de Julho 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 no Processo Licitatório número 44/2017 – Pregão 

Presencial número 19/2017. 

  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                1,0000 UN   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

                               Prestação de serviços médicos, clínico geral, para 

                               atuação no programa Estratégia Saúde da Família - ESF, 

                               equipe I, e Programa Agentes Comunitários de Saúde - 

                               PACS, desenvolvimento de ações educativas individuais e 

                               coletivas, consultas médicas, atendimento ambulatorial, 

                               procedimentos médicos de baixa e média complexidade, 

                               visitas domiciliares e atuação nos programas 

                               desenvolvidos pelo Município, com carga horária de 40 

                               (quarenta) horas semanais, por profissional habilitado e 

                               registrado junto ao conselho respectivo. 

                               Valor de Referência: 17.900,0000 

               LAVORE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME                                       17.800,0000 

 

 

 

Consultado o representante da licitante nada houve a registrar. Consultado pela 

pregoeira sobre o interesse em interpor recurso, o representante renunciou este 

direito. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. 

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a, cuja ata foi lavrada e vai 



assinada pela pregoeira, equipe de apoio e representante da empresa participante 

que permaneceu até este momento. 

 Pregoeira: Marinez F. B. Modkowski_______________________________ 

Equipe de Apoio : Edson Carlos Rustik_____________________________ 

                  Milton Omizolo_________________________________ 

                  Tiago Andre Comandulli_________________________ 

                             

  

  

________________________  

Antonio Batista Santin 

Lavore Serviços em Saúde Ltda 

Representante da Empresa                                

  

 

  

 

 

 


