RELATÓRIO CONCLUSIVO

ATA DA AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
CONVOCAÇÃO PÚBLICA Nº 01/2017.
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Agosto do ano de
dois mil e dezessete, reuniu-se às 08h30min na sala de
reuniões da Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco (SP),
Comissão de
Seleção, composta
dos Servidores desta
Municipalidade, ELAINE MARIA MACHADO DE ALMEIDA, PRISCILA
BARROS CAMARGO TEIXEIRA e HIGINO VALTER DE MORAIS
respectivamente como Presidente e membros(Portaria 77/2017)
para abertura e análise e julgamento da proposta/plano de
trabalho, cujo objeto trata-se de Contrato de Gestão para
gerenciar as UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, através Resolução
PMRB nº 01, de 1º de Agosto de 2017, que dispõe sobre a
realização de Convocação Pública nº 01/2017 para dispensa
de licitação que alude o § 2º do artigo 17 da Lei Municipal
nº 08, de 07 de abril de 2017. Conforme especificação
constantes do presente Edital. O edital foi devidamente
publicado no Diário Oficial da União, no jornal de A
Tribuna
Regional
e
disponibilizado
no
site
(www.ribeiraobranco.sp.gov.br), no dia 08 de agosto de
2017. No caso, uma única organização Social apresentou
proposta – Plano de Trabalho, sendo esta a Entidade SANAR –
Centro de Estudos de Gestão Pública, inscrita no CNPJ/MF
sob n.º 05.855.007/0001-09. A senhora Presidente passou
então à análise do PLANO DE TRABALHO que depois de
conferido, foi rubricado pelos presentes. A Comissão
verificou que a Organização Social SANAR – Centro de
Estudos de Gestão Pública apresentou Programa de Trabalho
atendendo à todos os critérios previstos no edital,
descrevendo os serviços de assistência à saúde, cronograma,
sistemática econômico-financeira da gestão, atendimento
humanizado e atendimento das cláusulas e condições da
minuta do Contrato de Gestão além da identificação da
instituição, e as declarações previstas do edital, sendo
devidamente
assinado
pelo
representante
da
referida
organização.
Assim a Comissão declarou vencedor PLANO DE TRABALHO da
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SANAR – Centro de Estudos de Gestão
Pública que apresentou proposta financeira no valor anual

de R$2.385.867,28 (Dois Milhões trezentos e oitenta e cinco
mil oitocentos e sessenta e sete reais e oito centavos),
com parcelas mensais de R$ 198.822,27 (cento e noventa e
oito mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e sete
centavos). Foi decidido pela Comissão que conforme previsão
em Resolução PMRB n.º01/2017 o resultado final deve ser
publicado, para fins de abertura de prazo para interposição
de eventuais recursos administrativo. Ficando todos os
presentes acordados e cientes dos termos desta. Nada mais
havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a presente
sessão, autorizando-me lavrar a presente ata que após lida
e em conformidade vai assinada por todos os membros da
Comissão
de
Seleção,
encerrando
conclusivamente
o
relatório.
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