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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações 

sobre o Pregão Presencial nº. 244/2016 vencido pela 

Empresa Mara Silvia Pezinato (Nome fantasia 

ERGOQUALI), cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de 

enfermagem para atendimento da demanda do serviço 

de urgência e emergência no PSM, UPA Cecap, UPA 

San Marino, UPA Santa Helena e PSI.  

 

 

               Senhor Presidente, 

 

      

     Considerando que a Empresa Mara Silvia Pezinato – 

Epp – Nome de Fantasia (ERGOQUALI) foi a vencedora do Pregão Presencial nº. 244/16 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

enfermagem para atendimento da demanda do serviço de urgência e emergência no PSM, 

UPA Cecap, UPA San Marino, UPA Santa Helena e PSI; 

 

     Considerando que o contrato assinado entre a Prefeitura 

e a Ergoquali importa em R$ 24.499.086,39 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e 

nove mil, oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), e que em favor da Empresa já foram 

emitidas as Notas de Empenho nº. 14501-01 no valor de R$ 500.000,00 e Nº. 14502-01 no 

valor de R$ 2.766.544,85 datadas de 07/11/2016; 

 

     Considerando, que de acordo com o Termo de 

Referência anexo ao Pregão nº. 244/16, um total de 146 profissionais de enfermagem serão 

disponibilizados pela empresa para atendimento nas unidades de Urgência/Emergência; 

 

     Considerando, que o valor total do contrato dividido por 

15 meses de duração resulta num valor mensal de R$ 1.633.272,42 (hum milhão, seiscentos e 

trinta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), que divididos pelo 

total de 146 profissionais resulta num valor mensal per capita de R$ 11.186,79 (onze mil, 

cento e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) 

  

Assim sendo, é que: 

 

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, ouvido o plenário, dispensadas as demais formalidades de praxe, que no uso de 

suas atribuições, se digne a nos informar o que segue: 

 

           I) Se número de profissionais de enfermagem (146) 

constantes do Termo de Referência do Pregão nº. 244/16 estiver correto, o que justifica o 
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valor unitário mensal de R$ 11.186,79 (onze mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e 

nove centavos), por profissional? Favor nos enviar planilha de custo detalhada para 

cada profissional.  

 

                                                     II) O Controle de frequência dos profissionais ficará a 

cargo da Prefeitura ou da Contratada? O controle de frequência será feito por meio do 

sistema biométrico (ponto eletrônico)? 

     

Plenário “Jaurés Guisard”,  13 de janeiro de 2017. 

 

 

Vereadora Loreny - PPS 
 

  


