
 
 

 

ATA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO 

 PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DT_010/2016 

Data:   11/03/2016                         Horário:    14:00 hs                          Local: Direção 

Pauta:  

 Avaliação das propostas técnicas e comerciais do procedimento de contratação 
DT_010/2016 referente a contratação de pessoa jurídica especializada, para 
prestação de serviços médicos em cirurgia geral, cirurgia vascular e endoscopia 
digestiva. 
 

Participantes: 
1 – Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Espirito Santo (COOPECIRGES), CNPJ 
01.535.124/0001-34; 
2- TEG – Terapia Endoscópica e Gastroenterologia LTDA, CNPJ 21.337.543/0001-79; 

Membros da Comissão 

Nomes 
Status  

(presente /ausente) 
Assinatura 

Agnaldo Sampietri  Presente  

Altemar Paigel Presente  

Gerson Macagnan Presente  

   

Desenvolvimento  

Item Assuntos tratados 

1 
Realizado conferencia de 02 (dois) envelopes dos proponentes, os mesmos estavam 
devidamente lacrados e com identificação externa do procedimento de contratação. 

2  Aberto os envelopes das empresas proponentes: COOPERCIGES e TEG. 

3 
Avaliado a habilitação jurídica das empresas, não sendo constatado 
inconformidades. 

4 

Avaliado a proposta comercial da empresa COOPERCIGES, para o serviço de 
cirurgia geral, sendo constatado o seguinte valor R$ 225.622,50 (Duzentos e vinte e 
cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). A mesma está fora 
do limite de contratação da especialidade definido no termo em R$ 185.617,60 
(Cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos), 
estando, portanto, desclassificada. 
 
Avaliado a proposta comercial da empresa TEG para o serviço de endoscopia 
digestiva, sendo constatado o seguinte valor R$ 79.500,00 (Setenta e nove mil e 
quinhentos reais). A mesma está dentro do limite de contratação da especialidade 
definido no termo em R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). 

5 Avaliado a proposta técnica da empresa TEG. A mesma atendeu o termo técnico.  

6 
Encaminhado documentação da empresa TEG para o setor de contrato para 
seguimento dos tramites de contratação. 



 
 

 

7 
Não houve proposta para a especialidade de cirurgia vascular ou para o conjunto de 
todas as especialidades do procedimento. 

8 
Sem mais a relatar, às 14h40 de 11/03/2016, encerrou-se as atividades desta 
comissão que lavrou esta ata, com as assinaturas dos presentes. 

 


