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Nome DIRETOR DO CENTRO DE SAUDE

Assunto CONTRATOS

 

 

 

D E S P A C H O

 

 

Trata-se de procedimento licitatório, instrumentalizado pelo Edital de

Licitação nº 047/2018 (evento 63), na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo

menor preço, tendo por finalidade a contratação de pessoa jurídica especializada

na prestação dos serviços relacionados a saúde bucal, de forma contínua, pelo

período de 12 (doze) meses, a serem executados no âmbito deste Tribunal,

conforme especificações dos anexos do edital, estimada em R$ 138.852,36

(cento e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis

centavos).

    Após regular instrução processual, realizado o certame conforme ata

    de realização (evento 87/88),a proposta  da empresa Congonhas Air Smile

  Congonhas Ltda - EPP, no valor de R$ 128.997,00 (cento e vinte e oito mil,

 novecentos e noventa e sete reais) anuais foi declarada vencedora.  (evento 85)

  A unidade demandante (evento 91) certificou que a proposta

apresentada (eventos 85/86) encontra-se em conformidade com o termo de

referência (evento 1).

Observa-se também que não houve a interposição de recursos.

 Diante de toda a instrução processual, em atenção à manifestação da

 unidade gestora (eventos 91), tendo em vista notadamente a ata da realização

   do Pregão Eletrônico nº 047/2018, do tipo menor preço,  o resultadohomologo

 obtido pelo Pregoeiro e, de consequência,  a contratação da empresaautorizo

 Congonhas Air Smile Odontologia Ltda - EPP, no valor de R$128.997,00 (cento e

vinte e oito mil, novecentos e noventa e sete reais) para prestação dos serviços
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relacionados a saúde bucal, de forma  contínua,     pelo período  de  12 (doze)

 meses, conforme ata de realização do certame (evento 87).

 Encaminhem-se os autos à Diretoria Financeira para emissão da nota

de empenho respectiva.

  Após, retornem à Assessoria Jurídica da Diretoria Geral para os

procedimentos complementares.

 Publique-se.

À Secretaria Executiva.

GABINETE DA DIRETORIA-GERAL.

 

Aparecida Auxiliadora Magalhães Santos
Diretora-Geral

 

Dpd2715/26
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