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As dez horas do dia dezessete de setembro de dois mil e dezenove, na Prefeitura Municipal de Três de

Maio, localizada na Rua Minas Gerais, nq 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor

Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portarias ne q78120t9, de 28 de agosto de 2019 e ne

51112019, de 16 de setembro de2019, constituída dos seguintes membros: Letícia Schrõer Pedó, Marlise

Margarete Mallmann e Rejane Moraes Reimann, incumbida de proceder à abertura do Chamamento

Público, conforme Edital ne 00212019, tendo entregue envelope até o horário previsto no Edital, as

empresas: DEISMVIANE RICK DE BARROS e PHYSIOTERAPIE SERVIÇOS EM

FISIOTERAPIA LTDA. Nenhuma empresa se fez presente à sessão. A Comissão abriu a Sessão Pública

em atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando as empresas interessas no Credenciamento,

com os serviços a que se propõe realizar, com a capacidade máxima de atendimento mensal, por atividade e

indicação dos horários de atendimento, conforme tabela abaixo:

As empresas interessadas que se encontram aptas a prestar os serviços aos quais se candidataram, sendo

julgadas habilitadas e, portanto, credenciadas no Município, são DEISMVIANE RICK DE BARROS

e PHYSIOTERAPIE SERVIÇOS EM FISIOTERAPIA LTDA. Em atendimento ao item 2.1.2 do

Edital, que prevê o rateio, de forma igualitária, entre todos os credenciados habilitados, considerando a

capacidade instalada declarada, o Quantitativo fisico/ano fica distribuído entre as empresas da seguinte

forma:

presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Comissão.

Razão Social Atividade
Quantitativo

físico/ano

Quantitativo

físico/mensal

Horário de

Atendimento

DEISI VIVIANE RICK DE

BARROS

a) Procedimento Clínico em

Fisioterapia (Sessões)
4.896

4e0 (4e)

pacientes

7h3Omin às

l2h e

l3h30rnin às

r8h
b) Consulta de Fisioterapia 490

PHYSIOTERAPIE SERVIÇOS EM

FISIOTERAPIA LTDA

a) Procedimento Clinico em

Fisioterapia (Sessões)
4.896 406 (42)

pacientes

7h as 12h e

13h30min às

l8hb) Consulta de Fisioterapia 490

Razão Social Atividade

RATEIO CFE ITEM 2.1.2 DQ EDITAL

Quantitativo

físico/ano

Quantitativo

físico/mensal

DEISI VIVIANE RICK DE

BARROS

a) Procedimento Clínico em

Fisioterapia (Sessões)
2.448 4e0 (4e)

pacientes
b) Consulta de Fisioterapia 245

PHYSIOTERAPIE SERVIÇOS EM

FISIOTERAPIA LTDA

a) Procedimento Clínico em

Fisioterapia (Sessões)
2.448 406 (42)

pacientes
b) Consulta de Fisioterapia 245

,assim o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos referente à habilitação e rateio.
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