
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM

ATA 002- PREGÃO PRESENCIAL N» 00030/2017

Ata dos dabalhos do Pregoeiro e Equipe de AP°lo
licitação aolma Indicada, que Isoecitiramente das ações constantes nos Biocos da
Serviços de Saúde de Apoio .5^ inwpcstimento Viailância em Saúde e Assistência
P?r:íârdosT-UtraSS'syde.F^^^^^^^^

rSre ■- S™«"irdõ ^0.. a untao. i3AM,20t7.
Licitante cadastrado neste processo:

JULIANNNY DA CUNHA GOUVEIA - CNPJ: 26.804.557/0001-79.
Ãs tOhõOntin do dia 05/05/2017, reuniu-se o P™90e|'2.| ISlTAoTvèl^refoei^^^^^^0001/2017 de 02/01/2017. composta pelos servidores. LUÍS SEBA^^^ SANTOS - Membro daGRiGÔRlO CAVAÇA^TE - .1™°='™"'®'

O credenciamento dos interessados.

Licitante quaiiflcado a É®m™MuiSoram'^deSto^^ contendo a proposta e
ífsto—srhSrdriL^^^^
Preços o quai teve seu conteúdo ™bnoado P^o presente^ Anai^d^^^^^  licitante apresentou proposta, ^ a divulgação da classificação da proposta e
—£ ̂d^SX e
srMrJio^Tocrp3erHi^^^^^^^
AP6S a condusao e d^ulgaçâo do resuitado P'®/® <»' Zhabiiitaçao apenas do licitante vencedor, o " Zrcotocad^^ lances verbais tol

os critérios definidos no instrumento convocatorio, ao final da sessão, proouziu u «
Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação.
JULIANNNY DA CUNHA GOUVEIA - Valor: R$ 30.000,00.
- Trinta Mil Reais

os valores unitários, constantes da pro^sta e '®n<-®S"Sa rA^urçar"urPca^^eS^^rt^Sa devida classificação, estão demonsuados ""/fP®®®™ foi feita.
Sd^mçâlfdo RegSa sS ?oi dada urna toierancia de 15 (quinze) minutos para o inicio



da sessão. Nada majs h^íOendo aUnstar, lavrou-se a presente Ata. que depois de lida e achada^Worme.^'^
'^Rs.j^íl—SIvai devidamente

ÃSf\m ALVES

MARIA ERICA DE URA SAN ((US»

£
;jíp , GOUVEIA

cki"''y^lA Kl gMÒ'.ÜaMi'^£
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM

<^\CÍpa/ (y

histórico da ata 001 - PREGÃO PRESENCIAL N" 00030/2017

Histórico da Ata dos trabaitros do Prasoairo e Equipa de Apoio, aocarresados de atuar aos procedirpeatos
relativos à licitação acima indicada, que objetiva.

^ 1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

- JULIANNNY DA CUNHA GOUVEIA.
Item: 1; Valor R$ 30.000.00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS
1 "iCPF/CNPJ Participantes
11 Prestação de Serviços de i on-au!? .Tia e ar
',1 -Diagnóstico detalhado e eat-isciiTico da s» _ , ..nitoranienu». a. - ,
:às propostas e projetos do biocu mentido de evitar perda de recursos e;
das potencialidades e corre.,dc . . caDacidade de gestão do município, oferecendo asj
idesabilitação de programas, 3 - oriundas da implantação do Sistema Municipal dei
jalternativas necessárias a superação das Caúde obietivando atender ao modelo propostoj
isaüdc; 4 - (Rq)estruturacào da Municipal d. SaddeJ
ipelo SUS - Sistema Único de S^d^ Anua? Hp rectrai aue expressem as diretrizes do SUS; 6-
'programação Anual de Saúde e RAG - Relatorm Muni' ;?-•! de Controle, Regulação, Avaliação e
'orientação na implantação e/ou implemen c - . nroar i iacao e alocação do recursos em saúde,
Auditoria, coerentes com os processos de resultados na saudeiItendo em Vista sua importância para a ̂  ,

p„rpSrntJ dc dc 'íp?.
jNacional de Estabelecimento em ScLide, confo.ri'- no 1 ^ r ., :. 9 nar.iona'; 9 - Estratégia de
Isecretaria Estadual da Saúde -00 oanco ' ^ ' ' ' .1, . .. ,ir.id -'ios próprias e as
'organização dos serviços açsi.^tonciats, w., ..u,an _ - • ' ' - '
transferidas pelo estado ou pei.i uniao; 10 - Oiientaçao Ac o j . ..
como estrat ,.„-iar~0 26.804.557/0001-79 JULIANNNY DA CUNHA GOUVEIA

íyalor

9 - Tao d Sistema Único de Saúde;i
.  < s'..ide Belém no tocante
ií.i.Granienio. 2 - Levantamento:

nçâo básica, tendO;

2.5Ò"0.0Õi

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO

4.1 - Valor;

- Não há registro. •otf



/^\OÍpà/<y^
O-

4.2 - Quantidade:
- Não há registro.

5.0 - DO RESULTADO FINAL

V<5>

Conside,.dos os valores apre^ntados por oada
critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, proau a

Licitante vencedor, item correspondenjé e respectivo valor total da contratação.
- JULIANNNY DA CUNHA ofouVEU
Item: 1.

Valor: R$ 30.000.00

a

/^iÚÃ

ítcDüã
ÔmO CAVACALNTEMARIA JÜSE G

~yí[jUU
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N" 00030/2017

Pa- a .ase de lances ven,.s
.  VI. Unit. Class.l Porc. ]Qbs4

pSS^dê serviços deí - Prestação de Serviços de consuitona e asssssor.a .ecn ca • tocante\

SaErçt'r;^r,'™rr.

torientaçao na Implantação e/cu "'Plaa-f^çao do Plano „ saúde,
jAuditoria, coerentes com os procein.sos ^ atcar.ce de melhores resultados na saúde
Itendo em vista sua importância para a revisão de ® rede estadual e noj
da população- 7 - « pp^^^ProVamação" Pactuada integrada; 8 - Orientação no uso de
lacompanhamento da execução da kki rroy v corr<»tari2 Municioal de Saúde com enfase
Irelatàrlos dos Sistemas de e CNES - Cadastro
no SIA - Sistema de Informação Ambulator» ̂  mistério ria Saúde, e alimentação, |unto a

SSas° pS eSaX?u ;:SÍ:n;adrti -^SnmSçâo na o*Íai-.,tação da rede de atenção Pãsicã, tendo
como estrat ^ ̂ - ^ : 2.500.00, 1 "T""Õ7dÓ"%i LV
JULIANNNY DÂ CUNHA GÓÚy|lÁ,

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Belém - PB, 02 de Maio de 2017

STIÂOWLVES

gJ/djbigRiqlRI&^cÂvAC^ÀLNrÉ

Íaria erica de lira santo

^ÀklSsdCteURÂALfeA


