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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 26 de Novembro de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER             , reuniram-se os
membros da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  8264/2020, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes
habilitadas para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  73/2020, Licitação nº 1/2020 - OU, na modalidade de
Outras Modalidades.

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:

contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, modalidade ambulatorial, para atendimento fisioterapêutico
(FISIOTERAPIA) do Grupo 03 - Sub Grupo 02 da Tabela Unificada do SUS/Ministério da Saúde, possibilitando continuidade do
tratamento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos moradores do município de Schroeder.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  47/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A comissão reuniu-se para o ato de abertura dos envelopes das empresas FISIOCORPUS CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA., DJESS FISIOTERAPIA LTDA. e ANDREA GIMENEZ DE LIMA COUTO
visando à seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, modalidade
ambulatorial, para atendimento fisioterapêutico (FISIOTERAPIA) do Grupo 03 - Sub Grupo 02 da Tabela Unificada do
SUS/Ministério da Saúde, possibilitando continuidade do tratamento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
dos moradores do município de Schroeder.   Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site www.schroeder.sc.gov.br
do MUNICÍPIO DE SCHROEDER/SC.  As empresas FISIOCORPUS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO
LTDA., DJESS FISIOTERAPIA LTDA. e ANDREA GIMENEZ DE LIMA COUTO, apresentaram envelopes de
habilitação e após rubricados os mesmos foram abertos. Cujos documentos foram rubricados e examinados pela
presidente e membros da comissão e colocados a disposição dos presentes para dar vistas.   Considerando que o
edital de chamada publica é um processo que vem formalizar um ato contratual com profissional para atendimento
fisioterapêutico, não prevendo concorrência, pois a administração prevê as cláusulas às quais as requerentes devem
se enquadrar.  Diante da manifestação da intenção de credenciamento das empresas FISIOCORPUS CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA e REABILITAÇÃO LTDA., DJESS FISIOTERAPIA LTDA. e que diante do fato as empresas estarem
respeitando as exigências do edital e apresentando toda a documentação de acordo com as exigências do edital,
resultando assim habilitados.   Constatou-se que a empresa ANDREA GIMENEZ DE LIMA COUTO não apresentou
CND Estadual documento exigido no item 4.1.2, e  apresentou Certidão de Falência e Concordata entretanto não
apresentou a Certidão Complementar que o próprio documento exige para que o mesmo seja válido, no Documento
apresentado consta: "ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva
certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br"
sendo assim o documento não foi apresentado de acordo com a exigência do edital, este documento é exigido no
edital o item 4.1.10. sendo assim a empresa está inabilitada pois não apresentou a documentação de acordo com o
edital.     Diante do exposto abre-se prazo de recurso de acordo com a Lei 8666/93, presidente encerra a sessão e
pede-se que a ata seja repassada às empresas participantes.

Item

Participante:

Especificação

10794 - FISIOCORPUS CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 prestadoras de serviços de assistência à saúde,
modalidade ambulatorial, para atendimento fisioterapêutico
(FISIOTERAPIA) do Grupo 03 - Sub Grupo 02 da Tabela
Unificada do SUS/Ministério da Saúde, possibilitando
continuidade do tratamento aos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) dos moradores do município de
Schroeder.

UN 0,50  0,0000 60.000,00    30.000,00   

Total do Participante --------> 30.000,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

14345 - DJESS FISIOTERAPIA LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 prestadoras de serviços de assistência à saúde,
modalidade ambulatorial, para atendimento fisioterapêutico
(FISIOTERAPIA) do Grupo 03 - Sub Grupo 02 da Tabela
Unificada do SUS/Ministério da Saúde, possibilitando
continuidade do tratamento aos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS) dos moradores do município de
Schroeder.

UN 0,50  0,0000 60.000,00    30.000,00   

Total do Participante --------> 30.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 60.000,00   



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCHROEDER             

CNPJ:

RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201

C.E.P.:

83.102.491/0001-09

89275-000 - Schroeder - SC

OUTRAS MODALIDADES

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  1/2020 - OU

73/2020

16/10/2020

Folha:  2/2

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 Daniela Samulescki

Valderi Rocha de Camargo

Ivandra de Souza

Rafaela Susan Kienen

Marlene Neumann

Tiago Rafael Muchalski Petry

Natascha Luize Kopper Strelow

Schroeder,  26  de  Novembro  de  2020

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

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Secretária

 - ........................................ - Membro Suplente

 - ........................................ - Membro Suplente


