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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N.º 28.512/2010

PREGÃO N.º 005/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO E IMPLEMEN TAÇÃO DE PROGRAMA
DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2010 (dois mil e dez), às 09:00h (nove horas), na Sede
do CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio composta por DAYSE
DE CÁSSIA VIDAL e MARIA LAURA SILVA, designados conforme Portaria nº 156/2009, para os
procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. O
Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos
legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para
consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).

1. Primeiramente solicitou-se à licitante presente a entrega do envelope contendo a Proposta de Preço e o
envelope contendo os Documentos de Habilitação desta empresa participante, qual seja:

Empresa Representante
FLY HOSPITAL LTDA JAMES CLOVES NUNES COSTA

2. Note-se que a Licitante acima já se encontrava no local antes das 08:59h e portanto respeitou o prazo limite
para a entrega dos envelopes. Após, passou-se ao credenciamento do representante presente, conforme
credencial e lista de credenciamento em anexo, sendo tal documentação analisada e rubricada pelos
participantes, nada sendo alegado. Apresentaram-se à sessão os senhores James Cloves Nunes Costa e
Reinaldo Bernardino Pereira. Este último, na presença de todos os presentes emitiu carta de credenciamento ao
primeiro.

3. Em seguida, foi aberto o envelope, devidamente rubricado pelo representante presente, Pregoeiro e Equipe,
contendo a Proposta de Preço, sendo esta analisada e rubricada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
representante credenciado. Após o respectivo exame, teve seus valores anunciados em voz alta a todos os
presentes, resultando na seguinte proposta escrita classificada:

FLY HOSPITAL LTDA , com o preço global de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais).

4. Dando continuidade ao certame e após negociação direta com a licitante, obteve-se o seguinte resultado:

FLY HOSPITAL LTDA , com o preço global de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais).

5. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelo Pregoeiro, Equipe e representante
credenciado, contendo a documentação de habilitação da empresa classificada. Em seguida, os documentos
circularam entre os presentes para verificação e rubrica dos mesmos. O Pregoeiro diligenciou junto ao site
http://www.cremesc.org.br/servicos/comunidade/busca-medico.htm e verificou que o profissional Adalberto Michels
encontra-se registrado junto ao Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina - CREMESC sob o n° 3204,
possuindo especialização como Médico do Trabalho, Medicina Física e Reabilitação, informação essa que
corrobora com os documentos apresentados pela licitante. Ainda assim, o Pregoeiro entrou em contato
telefônico com o CREMESC, através do n° 48-3952-5000, junto ao Setor de Registro de Pessoa Física, e
obteve da funcionária Claudia Brunatto a informação de que o profissional Adalberto Michels possui registro
ativo primário naquele Conselho, desde 1982, é especialista em Medicina do Trabalho, Medicina Física e
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Reabilitação e é Responsável Técnico da empresa Fly Hospital Ltda. Dessa forma, a licitante foi declarada
habilitada.

6. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, em especial com relação ao interesse em recorrer da
decisão, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como habilitada e classificada em primeiro lugar:

FLY HOSPITAL LTDA , com o preço global de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais).

7. Foi indagado ao representante da licitante presente se havia mais alguma observação a ser feita, em especial,
se havia o interesse na interposição de recurso, sendo deste obtida resposta negativa.

8. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 10:22 hs, sendo que esta Ata, após lida e
achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante da licitante presente.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Equipe de Apoio

MARIA LAURA SILVA
Equipe de Apoio

Licitantes:

JAMES CLOVES NUNES COSTA
FLY HOSPITAL LTDA


