ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO”, RELATIVA
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2016 - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº
01/2016.
Em 19/02/2016, às 09h00min, com observância às disposições contidas no instrumento
convocatório e na Lei de Licitações e Contratos, Lei Nº. 8.666/93 reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação desta Prefeitura, com a finalidade de analisar os documentos
apresentados, referentes ao processo em epígrafe. Aberta a sessão, constatamos que
apenas 02 (dois) profissionais efetuou o cadastro, atendendo assim, todas as condições
exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas. As pessoas físicas credenciadas apresentaram os envelopes contendo
Documentação e Proposta de Preço.
Examinados os documentos apresentados, a Comissão deliberou:
1 - Habilitadosos seguintes licitantes, por apresentarem toda a documentação exigida e
dentro do prazo e da validade:
Nº
01
02

PROPONENTE
Mateus Henrique Trindade Paixão CPF:
079.363.216-16
Paulo Henrique Silva Fonseca CPF:
060.501.546-51

REPRESENTANTE
Mateus Henrique Trindade Paixão
Paulo Henrique Silva Fonseca

2 - Ocorrências: Não houve.
As pessoasfísicas Mateus Henrique Trindade Paixão CPF: 079.363.216-16 e Paulo Henrique
Silva Fonseca CPF: 060.501.546-51compareceram ao procedimento licitatório
eapresentamtoda a documentação exigida, razão pela qual a comissão decidiu pela abertura
dos envelopes contendo a proposta.
3 - Dando sequência ao Processo Licitatório foram abertos os envelopes contendo
aproposta comercial na seguinte ordem:

Nº

PROPONENTE

01

Mateus Henrique Trindade Paixão CPF: 079.363.216-16

02

Paulo Henrique Silva Fonseca CPF: 060.501.546-51

Valor Unitário
R$ 1.850,00(hum
mil oitocentos e
cinquenta reais)
R$ 1.950,00 (hum
mil novecentos e
cinquenta reais)

4 - Vencedora a seguinte proposta:
PROPONENTE:Mateus Henrique Trindade Paixão CPF: 079.363.216-16
ITEM DESCRIÇÃO
VALOR MENSAL
Contratação de 01 fisioterapeuta, (pessoa física) para
01
R$ 1.850,00 (hum mil
atuar na EQUIPE do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da
oitocentos e cinquenta reais)
Família), com carga horária de 20 horas semanais de
segunda a sexta, onde o atendimento deve acontecer no
turno matutino e vespertino de acordo com a necessidade
da Secretaria. Os atendimentos e ações desenvolvidos
devem acontecer tanto na zona urbana como na zona
rural, levando-se em conta a agenda da ESF do
município, durante o exercício de 2016.

Não houve manifestação dos licitantes presentes pela interposição de recurso.Os presentes
que assinam a ata, não tem qualquer objeção a respeito do cumprimento das formalidades
legais durante a licitação, nada tendo a reclamar com relação à publicidade, especificações,
informações sobre o assunto e imparcialidade da Comissão de licitação. Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a presente ATA, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos, e
será encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para fins de homologação e adjudicação.

Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 19 de fevereiro de 2016.

Presidente:_____________________________________________

Membros:______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

