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EDITAL Nº. 016/2016 CONVITE Nº. 003/2016 

Comissão Permanente de Licitações 

ATA 02 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se, na 

sala de licitações da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, a Rua Santos Ferreira, 1895 - 

Canoas/RS, a Comissão de Licitações designada pela Portaria nº 01/2016, para abertura dos 

envelopes de nº 02, contendo as propostas das licitantes habilitadas a prosseguirem no 

certame, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

medicina ocupacional para a Fundação Municipal de Saúde de Canoas”:  01 – AMESP 

ATENDIMENTO MÉDICO E SAÚDE PREVENTIVA LTDA, representante ausente, 02 – 

AMA CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA., 

representada neste ato pela Sra. Tairine Kaus Cardoso, RG 1104515216 SSP/RS, 03 – 

TRAUMACENTER LTDA, representada neste ato pela Sra. Karina Carollo, RG 2085437859 

SJS/II RS e 04 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

LTDA., representada neste ato pelo Sr. Michel Sillano de Oliveira, RG 33.891.273-3 SSP/RS. 

Ato contínuo, foram abertos os envelopes de nº 02 das licitantes habilitadas, os quais 

foram rubricados pelos membros da CPL e lidos os valores. A empresa 01 – AMESP 

ATENDIMENTO MÉDICO E SAÚDE PREVENTIVA LTDA apresentou proposta no 

valor global de R$ 59.548,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e quarenta e oito reais); 

02 – AMA CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

apresentou proposta no valor global de R$ 63.459,00 (sessenta e três mil quatrocentos 

e cinquenta e nove reais); 03 – TRAUMACENTER LTDA apresentou proposta no valor 

global de R$ 55.629,75 (cinquenta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta 

e cinco centavos); 04 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANÇA DO 

TRABALHO LTDA apresentou proposta no valor global de R$ 42.874,12 (quarenta e 

dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), registra-se por oportuno 

que houve divergência na descrição de valores, a qual foi devidamente esclarecida pelo 

representante da empresa e verificada pela comissão. Restando a seguinte classificação: em 1º 

lugar a proposta apresentada pela empresa CARLOS CHAGAS MEDICINA E 

SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, em 2º lugar a proposta apresentada pela empresa 

TRAUMACENTER LTDA, em 3º lugar a proposta apresentada pela empresa AMESP 

ATENDIMENTO MÉDICO E SAÚDE PREVENTIVA LTDA e em 4º lugar a proposta 

apresentada pela empresa AMA CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE SOCIEDADE 

SIMPLES LTDA. O extrato da presente ata será divulgado no Diário Oficial do 
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Município de Canoas, no site www.fmsc.rs.gov.br e no Mural Oficial afixado na Sede da 

FMSC na Avenida Santos Ferreira, nº. 1895, térreo, Marechal Rondon – Canoas/ RS, até as 8 

horas do dia 30 (trinta) de março de 2016, correndo da publicação o prazo recursal que trata 

o Art. 109 Inciso I alínea “a” c/c §6º da Lei nº 8.666/93. Nada mais havendo digno de registro, 

encerra-se a presente ata que vai devidamente assinada pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitações e pelos representantes legais das licitantes presentes. x.x.x.x.x. COMISSÃO. 
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