TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Às 12:34 horas do dia 22 de September de 2011, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de
Gravataí, designado pela portaria 1925/2010 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
070/2011 - C, referente ao processo PE 070/2011 - C, ADJUDICA aos licitantes vencedores dos respectivos
itens conforme detalhamento abaixo:

Item 0001
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços hospitalares e técnicos profissionais a
serem prestados a pacientes através de encaminhamento da SMS em regime de internação para o
tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais graves e persistentes
para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos. A contratação terá como unidade de
pagamento a diária hospitalar, a qual compreende o fornecimento de medicamentos, alimentação,
hotelaria, equipamentos, serviços médicos em psiquiatria e em outras especialidades e demais
recursos humanos necessários à assistência, com estimativa de 540 diárias/mês correspondente a uma
média de 36 internações/mês. Prazo de vigência de 12 meses, prorrogável por iguais períodos
Unidade: Mês

Qtde: 12

Valor de Referência: R$ 70.200,0000

Menor Lance: R$ 79.920,0000

Adjudicado para:

CLINICA GRAMADO SS LTDA
CNPJ: 03.811.835/0001-10

Data: 14/09/2011 às 14:17h

Marca: CLINICA GRAMADO
Fabricante: PSIQUIATRIA
Detalhamento: Internação para o tratamento de uso de drogas lícitas (exceto tabaco), ilícitas e transtornos mentais
graves e persistentes para pacientes maiores de 12 anos, de ambos os sexos

Eventos do Item
Número: 0001
22/09/2011 12:34:21 - O item foi adjudicado.

Intenções de Recurso
Não houveram intenções de recurso para nenhum item do pregão.
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Recurso e Contra Razão
Recurso
Não houveram recursos para nenhum item do pregão.

Contra Razão
Não houveram contra razões para nenhum item do pregão.

João Carlos von Hoonholtz Junior
Pregoeiro Oficial

Lucas Luiz Souza
Equipe de apoio

Marileusa Pereira Maciel
Equipe de apoio

Andréia Valente Dutra
Equipe de apoio

Diogo Guimarães Barcelos
Equipe de apoio
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