
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 

CARTA CONVITE n. º 004/2013 – FINEP/NMT Nº 04009/2008 

 

Aos dezenove dias do mês de julho 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 004/2013 – FINATEC, que tem por objetivo a contratação de 

profissional, para atuar em Teresina-PI, para execução dos serviços de preenchimento de CRFs e 

suporte na elaboração de relatos de eventos adversos sérios, em conformidade com os documentos 

fontes dos pacientes do projeto: “Estudo multicêntrico da eficácia e segurança dos fármacos 

recomendados para o tratamento da leishmaniose visceral no Brasil”. Foram convidados para 

apresentar propostas os seguintes profissionais: Claudenira da Silva Santos, Jailthon Carlos da 

Silva e Danielle Alves Zacarias. Aberto os envelopes de habilitação, constatou-se que todos os 

profissionais convidados deixaram de apresentar documentos solicitados no edital, conforme 

descrito a seguir: 1- Claudenira da Silva Santos não apresentou o Currículo Vitae; 2- Jailthon 

Carlos da Silva não enviou comprovação de treinamento em cursos ou seminários em Boas 

Práticas Clínicas; 3- Danielle Alves Zacarias não apresentou certificado de conclusão de curso 

comprovando a formação profissional e nem comprovação de treinamento em cursos ou 

seminários em Boas Práticas Clínicas. Considerando que todos os licitantes foram inabilitados, a 

Comissão de Licitação concedeu prazo de três dias úteis para apresentação dos documentos 

faltantes, conforme previsto no item 7, subitem 7.4 do edital. Todos os licitantes enviaram as 

documentações necessárias para complementação do processo e habilitação no certame. 

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

Licitante Descrição das Atividades Valor R$ 

Claudenira da Silva 
Santos 

Preenchimento das CRFs de acordo 
com as informações médicas e 
laboratoriais. 
 

R$ 24,00 (bruto) pelo conjunto 
de CRF de triagem de cada 
paciente. 

R$ 2,70 (bruto) por cada página 
preenchida de CRF de visita, 
medicação e EA. 

Correção de CRF de acordo com as 
observações da monitoria clínica. 
 

R$ 32,00 (bruto) por cada CRF 
100% corrigida. 

Correções solicitadas pelo 
gerenciamento de dados. 
 

R$ 53,00 (bruto) a cada 20 
“queries” respondidas. 

Relato de evento adverso sério 
(inicial e acompanhamento). 
 

R$ 525,00 (bruto) a cada cinco 
relatórios completos de evento 
adversos sérios. 

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

vencedora a profissional: Claudenira da Silva Santos. 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. 
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