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CONVITE DE PREÇOS Nº 20/2017.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, nesta
cidade de Tanabi, Estado de São Paulo, no prédio da Prefeitura Municipal, sito a Rua
Dr. Cunha Junior, nº 242, sob presidência da Srª. Renata Cristina Lopes Cardoso,
estando presentes os membros João Paulo da Silveira e Davi de Gois, deu-se inicio a
reunião para o fim especial de adjudicar a proposta vencedora referente ao Convite de
Preços nº 20/2017, que dispõe sobre a prestação de serviços de consultas
ginecológicas, obstétricas (pré-natal de acordo com o protocolo do Hospital de Base
São José do Rio Preto – Hospital de Referência), procedimentos ginecológicos
(cauterização de colo uterino e colposcopia) e matriciamento (consultas compartilhadas
com médicos das ESFs – Estratégia da Saúde da Família).
Analisada as propostas apresentadas, esta Comissão resolve
unanimidade fazer a escolha e adjudicar as melhores propostas à empresa:

por

CLINICA HERRERA LTDA ME, no valor global de R$ 35.400,00 (trinta e
cinco mil e quatrocentos reais). Condições de pagamento: Os pagamentos serão
realizados todos os dias 10 (dez) ou 20 (vinte) de cada mês, conforme a data da
apresentação da Nota Fiscal. Validade da proposta: 90 dias. Local de entrega: O
serviço será prestado dentro das condições, prazos e preços ajustados no conforme o
edital e minuta de contrato. Prazo: O prazo da prestação dos serviços constantes do
objeto deste contrato a será de 06 (seis) meses a contar da data do recebimento da
ordem de serviços.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e
achada conforme, vai por todos assinados.
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