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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  

 

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

Pregão (Eletrônico) Nº 002/2020 - PMSC, Nº002/2020-FMS, e 
Processo Administrativo Nº047/2020-PMSC, Nº027/2020-FMS: 
Objeto à contratação de empresa especializada no ramo 
pertinente, para prestação de serviços de consulta médica na 
especialidade em Obstetríca/Pré-Natal, de alto risco, com 
avaliação de retorno, para atendimento médico no hospital 
municipal de Santa Cruz, de modo a realizar consultas, e atuação 
nos programas de Saúde desenvolvidos pelo o município, com 
pagamento com base no valor de cada serviço efetivamente 
executado, destinados ao Município de Santa Cruz, durante 
12(doze) meses, que após o processamento do Pregão 
(Eletrônico) Nº 002/2020 - PMSC, Nº002/2020-FMS, e Processo 
Administrativo Nº047/2020-PMSC, Nº027/2020-FMS, comunica-
se sua HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO de seus objetos da 
seguinte maneira: Empresa: MULTMED CLINICA MEDICA 
AMBULATORIAL LTDA/ME, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede a Rua Telbaldo Gomes Torres, nº071, centro 
Ouricuri/PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o n.º 31.174.963/0001-
35, neste ato representado por sócia Proprietária a Sra. Dra. Isis 
de Alencar Aquino Coelho, brasileira, casada, médica CRM 
nº020881/PE, inscrito no C.P.F./MF sob o n.º 067.835.804-40, e 
da cédula de identidade nº 10856123 SDS/PE, residente e 
domiciliado na cidade de Ouricuri/PE. Conforme planilha de 
preços final. Totalizando o valor global dos itens R$ R$ 39.000,00 
(trinta e nove mil reais), em razão da aludida empresa ter 
apresentado os menores preços para referidos itens, compatíveis 
ao que praticado pelo mercado, e por ter sido este o critério de 
julgamento do certame. Mais informações podem ser obtidas 
diretamente na sede da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, 
situado na avenida 03 de maio nº276 centro Santa Cruz, ou 
através do fone/fax: (87) 3874-8156, 3874-8134, no horário de 
8:00h às 13:00h, de Segunda a Sexta-Feira. Santa Cruz, 26 de 
agosto de 2020.  
Juarez G. da Silva - Presidente da CPL. 

CONTRATO N°053/2020-PMSC, Nº021/2020/FMS 
 
Pregão (Eletrônico) Nº 002/2020 - PMSC, Nº002/2020-FMS, e 
Processo Administrativo Nº047/2020-PMSC, Nº027/2020-FMS,: 
Partes (ORGÃO CONTRATANTE): MUNICÍPIO DE SANTA 
CRUZ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTADO DE PERNAMBUCO. 
Finalidade: Contratação de empresa especializada no ramo 
pertinente, para prestação de serviços de consulta médica na 
especialidade em Obstetríca/Pré-Natal, de alto risco, com 
avaliação de retorno, para atendimento médico no hospital 
municipal de Santa Cruz, de modo a realizar consultas, e atuação 
nos programas de Saúde desenvolvidos pelo o município, com 
pagamento com base no valor de cada serviço efetivamente 
executado, destinados ao Município de Santa Cruz, durante 
12(doze) meses. 
Prazo de vigência do contrato, será 12(doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura, conforme edital do Pregão (Eletrônico) 
Nº 002/2020 - PMSC, Nº002/2020-FMS, e Processo 
Administrativo Nº047/2020-PMSC, Nº027/2020-FMS,. Preços: 
Os preços estão registrados nos termos das proposta vencedoras 
do Pregão Eletrônico nº 002/2020-PMSC, e Processo 
Administrativo nº047/2020-PMSC. Conforme abaixo. Empresa 
Contratada: MULTMED CLINICA MEDICA AMBULATORIAL 
LTDA/ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua 
Telbaldo Gomes Torres, nº071, centro Ouricuri/PE, inscrito no 
C.N.P.J./MF sob o n.º 31.174.963/0001-35, neste ato 
representado por sócia Proprietária a Sra. Dra. Isis de Alencar 
Aquino Coelho, brasileira, casada, médica CRM nº020881/PE, 
inscrito no C.P.F./MF sob o n.º 067.835.804-40, e da cédula de 
identidade nº 10856123 SDS/PE, residente e domiciliado na 
cidade de Ouricuri/PE. Vencedor nos itens dos lotes da seguinte 
forma: LOTE (02), conforme planilha de proposta de preços final, 
Pós Lance Verbal. Valor global da proposta R$ 39.000,00 (trinta e 
nove mil reais), data de assinatura 31 de agosto de 2020.  
Ryvalda Rodrigues Macêdo - GESTORA DO FMS. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 


