
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 144/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2021

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, no Centro Administrativo Amantino

Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, para a

fase de credenciamento, a partir das treze horas e trinta minutos, a Pregoeira Michelle Veiga e

Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021, incumbidos de

abrir e processar a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 044/2021, de que

trata o Edital nº 144/2021, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de

serviços  de horas  médicas  na área de clínica  geral.  A pregoeira e Equipe de Apoio, nos

termos do edital, receberam os documentos para credenciamento e os envelopes de habilitação

e proposta financeira das empresas: 1– Medenf Ivoti Serviços Médicos e de Enfermagem

Ltda,  inscrita no CNPJ sob nº 29.843.841/0001-42, estabelecida na Rua Dom Pedro II, nº

600,  na  cidade  de  Ivoti/  RS,  neste  ato  sem  representante  presente  em  sessão.  Os

envelopes foram recebidos via correio e protocolados no Departamento de Licitações sob o

nº 1631 em 13 de outubro do corrente ano; 2 – Samed- Serviços de Assistência Médica

Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 17.814.488/0001-93, estabelecida na Rua Pinheiro Machado,

nº 537, Sala 402, Bairro Centro, na cidade de Lajeado/ RS, neste ato representada pelo Sr.

Norberto Antônio Sandri Júnior, inscrito no CPF sob nº 009.659.400-47;  3–.  Sulzbach &

Sulzbach  Serviços  Médicos  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  34.324.584/0001-72,

estabelecida na Rua Manaus, nº 685, apto 110, Bairro Schulz, na cidade de Santa Cruz do

Sul/RS, neste ato representada pela Sra. Camila Gomes Carpes, inscrita no CPF sob nº

001.983.000-93 e  4 – Medprime Clínica Gestão e Saúde S/A,  inscrita no CNPJ sob nº

23.481.981/0001-31, estabelecida na Rua Cajubi, nº 23,  Bairro Santa Felicidade, na cidade

de Curitiba/ PR, neste ato representada pela Sra. Camila Meneghini, inscrita no CPF sob nº

015.184.310-46.   A  empresa Sulzbach  &  Sulzbach  Serviços  Médicos  Ltda  declara  ser

beneficiárias  da  LC/123.  Os  documentos  de  credenciamento  das  empresas  foram

analisados  e  repassados  aos  presentes  para  rubricar,  juntamente  com  os  envelopes

lacrados.  Durante a fase de credenciamento,  não houve manifestações dos licitantes.  A

Pregoeira  repassou  as  informações  necessárias  ao  bom  andamento  do  certame.  Ato

contínuo,  os  envelopes  contendo  as  propostas  financeiras  foram abertos,  as  propostas

rubricadas e examinadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes presentes. Verificou-

se que a empresa Medprime Clínica Gestão e Saúde S/A teve sua proposta desclassifica

por  não  apresentar  Planilha  de  Custos  conforme  solicitado  no  edital,  sendo  assim  a
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representante solicitou para retirar-se da sessão abrindo mão da assinatura da ata e da

manifestação  de  intenção  de  recurso.  Iniciada  a  rodada  de  lances  e  posterior  ao  não

interesse em novos lances, deu-se encerrada esta etapa. O critério de julgamento para a

classificação foi o menor preço para o item, bem como a conformidade das propostas, com

as  especificações  do  Edital.  Ato  contínuo,  o  envelope  contendo  os  documentos  de

habilitação da empresa foi aberto e os documentos rubricados e examinados pela Pregoeira

e Equipe  de Apoio.  Tendo  em vista  a  classificação,  a  Pregoeira  declarou  vencedora  a

empresa Sulzbach & Sulzbach Serviços Médicos Ltda para o único item no valor de R$

138,90 por hora, conforme Classificação Final. Intimados, a empresa Samed- Serviços de

Assistência Médica Ltda manifesta intenção de interpor recurso em relação ao documento

apresentado para o item 8.2.5 , alínea “d” e quanto ao período de prestação de serviços do

período mínimo apresentado nos Atestados de Capacidade Técnica da empresa Sulzbach &

Sulzbach Serviços Médicos Ltda. Abre-se o prazo recursal nos termos do inciso XVIII, do

Artigo 4º, da Lei 10.520/02 ficando o outro licitante desde logo intimado para apresentar

contrarrazões  em  igual  número  de  dias. Decorridos  os  prazos,  o processo  será

encaminhado à autoridade superior para homologação e adjudicação.  Desde já, os autos

ficam  com  vistas  franqueadas  aos  interessados.  Concluídos  os  trabalhos  e  nada  mais

requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a Ata que, lida e aprovada, será

assinada pelos presentes.

Michelle Veiga
Pregoeira

André Luis Suder
Equipe de Apoio

Fabiola Fregonese
Equipe de Apoio

Samed- Serviços de Assistência Médica

Ltda 

Sulzbach & Sulzbach Serviços Médicos Ltda
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