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ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017

Ao(s)vinte e tres dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Dezessete, às Dez Horas, nas dependências da Centro 
Administrativo, sito à Rua Rubert, 900, nesta cidade de Fortaleza dos Valos, reuniu-se a Juliano Adolfo Wagner,  
pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 6145 de 21/08/2017, com a finalidade de proceder o 
julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 47/2017, referente a Licitação sob a Modalidade de Pregão 
Presencial nº 28/2017. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs 01 - Proposta e 02 - Documentação das 
empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME REPRESENTANTE C.P.F.

Instituto de Saúde e Desenvolvimento Humano Rodrigo Marchionatti 97339270078

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das 
licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS

NOME REPRESENTANTE CIDADE

Instituto de Saúde e Desenvolvimento Humano Rodrigo Marchionatti Porto Alegre - RS

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das 
propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes:
 

Item: 1 - Atendimento por profissional médico, junto ao Hospital Bom Pastor, obedecendo os padrões da 
legislação da Saúde em vigor, com atendimento presencial das 8:00 as 12 Horas e das 13:30 as 17:30 horas de 
segundas a sexta-feira compreendendo:  
- direção clínica e responsabilidade técnica do hospital, urgências e emergências junto ao pronto socorro;  
- internações clínicas;   
-procedimentos ambulatoriais, consultas de clínica geral - pelo sistema único de Saúde (SUS);  
- acompanhamento das internações junto aos leitos psiquiátricos;  
- cobertura de translado de pacientes, sempre que necessário;  
Atendimento em regime de sobreaviso nos horários não compreendidos no atendimento presencial no período 
de segundas-feiras a partir da 8h até sextas-feiras, as 18horas, de forma ininterrupta, incluindo dias de 
feriados.  

Empresa: 27233 - Instituto de Saúde e Desenvolvimento Humano

Proposta Inicial: 32.000,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: Não deu lance

Item: 2 - Serviços de plantões médicos e atendimento aos internos, na modalidade de sobre aviso nos fins de 
semanas, compreendendo o período de sextas-feiras às 18h, até segundas-feiras às 8h, de forma ininterrupta, no 
Hospital Municipal Bom Pastor, com cobertura de traslados de pacientes sempre que se fizer necessário.

Empresa: 27233 - Instituto de Saúde e Desenvolvimento Humano
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Proposta Inicial: 20.000,000

Observação: Fornecedor classificado

Lance Verbal Nº: 1 Valor do Lance: Não deu lance

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, passou-se a abertura dos envelopes nº 02 - 
Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os 
preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes 
com os respectivos itens:

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS

Item Fornecedor Quant. Lance Vlr. Total

1 - Atendimento por profissional 
médico, junto ao Hospital Bom 
Pastor, obedecendo os padrões da 
legislação da Saúde em vigor, com 
atendimento presencial das 8:00 as 
12 Horas e das 13:30 as 17:30 
horas de segundas a sexta-feira 
compreendendo:  
- direção clínica e responsabilidade 
técnica do hospital, urgências e 
emergências junto ao pronto 
socorro;  
- internações clínicas;   
-procedimentos ambulatoriais, 
consultas de clínica geral - pelo 
sistema único de Saúde (SUS);  
- acompanhamento das internações 
junto aos leitos psiquiátricos;  
- cobertura de translado de 
pacientes, sempre que 
necessário;  
Atendimento em regime de 
sobreaviso nos horários não 
compreendidos no atendimento 
presencial no período de segundas-
feiras a partir da 8h até sextas-
feiras, as 18horas, de forma 
ininterrupta, incluindo dias de 
feriados.  

Instituto de Saúde e 
Desenvolvimento Humano

12,00 32.000,00000 384.000,00

2 - Serviços de plantões médicos e 
atendimento aos internos, na 
modalidade de sobre aviso nos fins 
de semanas, compreendendo o 
período de sextas-feiras às 18h, até 
segundas-feiras às 8h, de forma 
ininterrupta, no Hospital 
Municipal Bom Pastor, com 
cobertura de traslados de pacientes 
sempre que se fizer necessário.

Instituto de Saúde e 
Desenvolvimento Humano

12,00 20.000,00000 240.000,00
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Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do 
presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a 
Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para 
homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata 
pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes.

Juliano Adolfo Wagner
Pregoeiro

Portaria Nº 6145 de 21/08/2017

EQUIPE DE APOIO

ANTONIO MARCOS SCHMIDT 
CARPES

Equipe de Apoio

CLEBER STEFANELLO 
FACCO

Auxiliar Administrativo

ALTAMIR MACHADO ALVES
Auxiliar Administrativo

____________________________
RICARDO DA SILVA BRENNER
     Equipe de Apoio

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Nome da Empresa Representante

Instituto de Saúde e Desenvolvimento Humano Rodrigo Marchionatti


