
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO 

CARTA CONVITE n. º 005/2013 – FINEP/NMT Nº 04009/2008 

 

Aos vinte e dois 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 005/2013 – FINATEC, que tem por objetivo a contratação de 

profissional, para atuar em Aracajú-SE, 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: João Luiz Alves dos Santos, André Luiz Lima 

Menezes dos Santos e Elaine Duarte da Silva. Todos os profissionais convidados enviaram 

proposta ao certame e estavam com a documentação em ordem. Demonstramos a seguir o 

profissional que apresentou melhor proposta e seus valores: 

Licitante Descrição das Atividades Valor R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 

João Luiz Alves dos 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$ 2,80 (bruto) por cada página 
preenchida de CRF de visita, 
medicação e EA. 

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

R$ 35,00 (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$ 530,00 (bruto) a cada (cinco) 
relatórios completos de evento 
adverso sério. 

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

vencedor o profissional: João Luiz Alves dos 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. 

 

 
 
Suelma Cardoso Martins – Presidente  

 
 

 

Marco Antônio Pereira Bezerra 

 

 

 

Anderson Ferreira Guimarães 

 


