
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO Nº 01 

CARTA CONVITE n. º 027/2012 – FINEP/NMT Nº 04009/2008 

 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, de acordo com os ditames da Lei 

8.666/93, conforme diretrizes expedidas pelo convênio FINEP/NMT Nº 04009/2008, cujo título é 

“Estudo Multi-centro da eficácia e segurança dos fármacos recomendados para o tratamento da 

Leishmaniose Visceral do Brasil”, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, para análise 

e julgamento da Carta Convite n. º 027/2012 – FINATEC, que tem por objetivo a contratação de 

profissional para execução dos serviços de monitoria clínica no projeto “Estudo multicêntrico da 

eficácia e segurança dos fármacos recomendados para o tratamento da leishmaniose visceral 

no Brasil”. Foram convidadas para apresentar propostas as seguintes profissionais: Bethânia 

Blum de Oliveira, Èrika Mendes Correia e Joelle Francoise Rode. Todas as profissionais 

convidadas enviaram proposta ao certame e estavam com a documentação em ordem. 

Demonstramos a seguir a profissional que apresentou melhor proposta e seus valores: 

Licitante Descrição das Atividades Valor R$ 

Joelle Francoise Rode 

Visita de iniciação do estudo que prevê dedicação 
de três dias de trabalho contínuo nos centros. 

2.100,00 

Visita de monitoria, seguimento tipo 1, que prevê 
dedicação de três dias de trabalho contínuo nos 
centros. 

2.100,00 

Visita de monitoria, seguimento tipo 2, que prevê 
dedicação de quatro dias de trabalho contínuo nos 
centros. 

2.100,00 

Visita de encerramento do estudo que prevê 
dedicação de três dias de trabalho contínuo nos 
centros. 

2.100,00 

Seguimentos periódicos dos centros: 
- Teleconferências com centros de pesquisa 
(limitadas a uma hora por semana); 
- Teleconferências com a coordenação do estudo 
(limitadas a duas horas por semana); 
- Seguimentos urgentes com os centros e 
coordenação do estudo (limitados a uma hora por 
semana); 
- Acompanhamento do monitoramento de estoques
locais de medicamentos e dos materiais e 
reagentes utilizados no estudo (limitado a duas 
horas por mês). 

 

70,00 por hora de 
atividade realizada. 

Sendo assim, a Comissão de Licitação declara encerrado o presente certame tendo como Licitante 

vencedora a profissional: Joelle Francoise Rode. Pela presente, encerramos a reunião, 

finalizando a presente Ata que fica subscrita por todos os membros da comissão de licitação. De 

conformidade com a narrativa na presente ata e processo, encaminhamos para homologação da 

autoridade competente. 

 

Brasília, 22 de agosto de 2012. 

 
 
Suelma Cardoso Martins – Presidente  
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Marco Antônio Pereira Bezerra 

 


