
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO Nº 01 

CARTA CONVITE n.º 001/2013 – FINEP/NMT Nº 04009/2008 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 001/2013 – FINATEC, que tem por objetivo a contratação de 

profissional para execução dos serviços de desenvolvimento e acompanhamento 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: Thaís Alves Amaral, Rosiana Estéfane da Silva e Glaucia Della Santina. 

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$ 

 
 
 
 
 
 

Thaís Alves Amaral 

Visita de inspeção, seguimento, tipo 1, que prevê 
dedicação de 3 (três) dias de trabalho contínuo nos 
centros. 

2.100,00 

Visita de inspeção, seguimento, tipo 2, que prevê 
dedicação de 4 (quatro) dias de trabalho contínuo nos 
centros. 

2.100,00 

Manutenção dos arquivos do estudo 
Participação na capacitação das equipes clínicas do 
projeto 
Acompanhamento do andamento da inclusão de 
pacientes nos centros clínicos 
Acompanhamento das reuniões do comitê de eficácia e 
segurança do projeto na qualidade de facilitador 
Acompanhamento dos processos de aquisição de 
insumos para o projeto 
Participação das reuniões de equipe de pesquisadores 
na qualidade de facilitador 
Acompanhamento dos eventos adversos sérios e 
encaminhamento para o monitor médico do estudo. 

3.100,00 

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

vencedora a profissional: Thaís Alves Amaral. 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, 21 de fevereiro de 2013. 

 
 
 
 
Suelma Cardoso Martins – Presidente  

 
 
 
 
Eliane Vieira da Silva 

 

 

 

Anderson Ferreira Guimarães 


