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EDITAL 17/18 - BERTPREV

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE CONCORRÊNCIA

Após a realização da Sessão Pública, Licitação na modalidade Concorrência, em 11 de setembro de

2018, às 10:05, na qual reuniram-se os membros da comissão de licitação do BERTPREV,

André Girenz Rodrigues, José Ferreira Melo Filho e Maria Carolina Chamarelli Signorini, sob

a presidência da última, para reunião referente à licitação n° 01/2018 - modalidade

concorrência, processo administrativo n°173/18, com a finalidade a contratação de serviços

médicos e periciais do BERTPREV, onde, à vista da ata lavrada, registrou-se o comparecimento de

uma única empresa, CLINICA HANS STADEN LTDA, representada pelo Sr. Júlio Cezar

Baraúna como representante legal da empresa, conforme procuração. Considerando que na

abertura do envelope A - Credenciamento e Habilitação, a empresa CLÍNICA HANS

STADEN LTDA apresentou boa ordem constatada pela verificação documental feita pela

comissão de licitação, que na abertura do envelope B - Proposta Técnica a empresa

também estava em boa ordem sendo ofertado 11 atestados das especialidades e do tempo

profissional dos médicos, totalizando 425 pontos e apurado o índice técnico (IT) igual a 6, em

seguida, e que na abertura do envelope C - Proposta Comercial, tudo em boa ordem,

conforme ata da comissão, onde foram apresentados os seguintes valores: a) R$ 180,00 por

atendimento dos itens "a" a "c"; b) R$ 550,00 por profissional, para laudo nos itens "e" e "g"; c)

R$ 550,00 por atendimento do item V; d) R$ 9,00 por km rodado do item "d"; e) R$ 180,00

por exame admissional do item T; e f) 20% do valor dos itens anteriores para taxa de

administração, totalizando o valor de R$ 1.762,80, com índice de preço (IP) de 4 pontos, e por

fim o índice final (IF) apurado foi de 10 pontos, cumprindo todos os requisitos constantes no

edital, declaro vencedora a Empresa CLÍNICA HANS STADEN LTDA, conforme valores já

informados.
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