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OBJETO DA LICITAÇÃO:

Outorga, nos termos da Lei Complementar 62 de 05 de maio de 2009, de concessão de direito real de uso de imóvel público, atualmente
utilizado como unidade básica de saúde, cuja destinação deverá ser a implantação de unidade hospitalar e contratualização de serviços
de saúde nos termos da Portaria 1.034 de 05 de maio de 2010 expedida pelo Ministério da Saúde e respectivo Plano Operativo.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 5/2016 (Sequência: 1)
Ao(s) 11 de Abril de 2016, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM
, reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 043/2011, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 4/2016, Licitação nº 1/2016 - CC, na modalidade de Concorrência p/
Compras e Serviços.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as
propostas,
a
comissão
emitiu
o
parecer
discriminando
o(s)
vencedor(es),
conforme
segue
abaixo:

Parecer da Comissão: No dia e hora previsto, a Comissão de Licitação Permanente, nomeada através da Portaria nº 02/2016, reuniu-se para

abertura do presente certame licitatório. Apresentou-se para participar desse embate licitatório a licitante:
BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL-HOSPITAL SÃO CAMILO. Abertos os trabalhos, o presidente cumprimenta a
todos os presentes e dá inicio ao certame licitatório. BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL-HOSPITAL SÃO CAMILO,
credencia como procuradora a Srª. CLAUDETE AGUIAR. Ato continuo o Presidente apresenta os envelopes da
documentação e da proposta, devidamente lacrados, que foram rubricados por todos os presentes. Dando
continuidade ao embate licitatório foram abertos os envelopes da documentação, os quais foram abertos e conferidos
pela Comissão e a representante presente. Após a análise criteriosa da documentação, constatou-se que a licitante
acima transcrita apresentou a documentação conforme os requisitos mínimos fixados no presente Edital, estando,
portanto habilitadas para prosseguir nas fases subsequentes do presente embate licitatório. Porém considerando que
no item 8.2 prevê a possibilidade da abertura dos envelopes contendo as Propostas e considerado que a
reapresentante da licitante renuncia expressamente o direito de recorrer da decisão que deferiu a habilitação, a
Comissão decide abrir os envelopes contendo as Propostas. Após analise criteriosa da proposta constatou-se que a
licitante estava em conformidade com o presente Edital. Declara-se vencedora a licitante BENEFICÊNCIA CAMILIANA
DO SUL-HOSPITAL SÃO CAMILO, com o valor de R$ 7.440.000,00 (sete milhões quatrocentos e quarenta mil reais)
sendo que o valor mensal fica representado por: R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) mensais. Segue
anexo quadro comparativo de preço da licitante acima mencionada, que é parte integrante do presente certame.Nada
mais havendo a declarar encerra-se a presente ata que será assinada por todos os membros da comissão e a
representante da licitante presente.

Participante:
Item
1

6947 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL- HOSP. SÃO CAMILO

Especificação
Outorga, nos termos da Lei Complementar 62 de 05 de
maio de 2009, de concessão de direito real de uso de
imóvel público, atualmente utilizado como unidade básica
de saúde, cuja destinação deverá ser a implantação de
unidade hospitalar e contratualização de serviços de saúde
nos termos da Portaria 1.034 de 05 de maio de 2010
expedida pelo Ministério da Saúde e respectivo Plano
Operativo.

Un.Med. Qtde Cotada
UN

60,00

Marca

Desconto
0,0000

Preço Unitário
124.000,00

Total do Participante -------->
Total Geral ---------------------->

Preço Total
7.440.000,00

_________________________
7.440.000,00

7.440.000,00
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos
representantes das proponentes.
Ipumirim, 11 de Abril de 2016

COMISSÃO:
LAUDECIR FRANCIO

- ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

JUCILENE GOLDONI CALIARI

- ........................................ - equipe apoio

