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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE COLETA DE 

PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE DE COMPUTADORES PORTÁTEIS 

(NOTEBOOK) E ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) E PERIFÉRICOS (MONITOR, TECLADO 

E MOUSE) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM PEÇAS PARA USO NA 

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ADMINISTRADOS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA 

FAMÍLIA. 

PREÂMBULO 

Aos 13 dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 08h50min, na Associação Saúde da Família 

(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital reuniu-se 

o responsável pelo certame e a Equipe de Apoio para atuar na Sessão Pública de Seleção de 

Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços nº 009/2019 e Processo nº 057/2018. 

A abertura do certame foi divulgada no Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO e publicado no site da 

Associação Saúde da Família (www.saudedafamilia.org). 

Foi realizada consulta das empresas participantes no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatadas que todas estão aptas a participarem do 

certame. 

O Responsável pelo certame informou aos presentes que foi publicado no site da ASF 03 (três) 

Pedidos de Esclarecimento. 

O Responsável pelo Certame, com fulcro no item 21.10 do Edital, esclarece que a Associação 

Saúde da Família, em consonância ao previsto no artigo 43º de sua Orientação Normativa para 

Compras e Contratações de Obras e Serviços, que não está obrigada a contratar com a proponente 

vencedora, podendo cancelar, revogar, anular e/ou suspender a qualquer tempo e em qualquer 

fase os procedimentos de Seleção que houver iniciado, não havendo de se falar em direito 

adquirido, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou reembolso de quem 

se entender prejudicado. 

CREDENCIAMENTO  

Aberta a sessão, foram recebidos os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO” em 

concordância com o Edital. 

Após, passou-se ao credenciamento dos representantes que compareceram a esta Seleção de 

Fornecedores. 

Foi constatado que todas as empresas atenderam os requisitos do item 8 do Edital, sendo 

credenciados, conforme abaixo: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA 

LTDA 
05.373.051/0001-82 

PAULO CESAR RIBEIRO 

DA SILVA 

POSITIVO TECNOLOGIA S.A 81.243.735/0019-77 
MARCOS APARECIDO 

RAMOS MOLINA 

AS INFORMÁTICA EIRELLI 62.931.548/0001-02 FABIO LUIS MAGNANELLI 

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA EIRELLI 
10.489.713/0001-14 

TATIANE MOURA 

CAMPOS 

http://www.saudedafamilia.org/
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Ao término do credenciamento, às 09h20min, o Responsável pelo Certame informou que estava 

encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

O responsável pelo certame questionou aos representantes presentes se gostariam de declinar da 

apresentação da proposta, antes da abertura dos Envelopes de proposta, não havendo interesse. 

Seguindo com a verificação da inviolabilidade dos ENVELOPES DE Nº 01 - PROPOSTA, estes foram 

rubricados pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. O Responsável pelo Certame 

questionou aos representantes das empresas se gostariam de verificar a inviolabilidade dos 

envelopes contendo as propostas, sendo que nenhum dos representantes demonstrou interesse.   

Foram abertos os ENVELOPES DE Nº 01 – PROPOSTA, passando-se à análise e rubrica das 

propostas pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. 

Os valores das propostas foram lançados em planilha conforme abaixo: 

 

O responsável pelo certame solicitou ao representante da empresa AS INFORMÁTICA EIRELLI, 

com fulcro no item 9.6 do Edital, que efetuasse a soma do Valor Total do lote e o transcrevesse 

em sua proposta, pois não constava nesta. 

Na sequência, as propostas das proponentes DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA e AS 

INFORMÁTICA EIRELLI foram desclassificadas, pois apresentaram valor total do lote superior à 

média auferida pela ASF (R$ 1.107,67).  

Desta forma, as empresas foram classificadas conforme abaixo: 

1ª COLOCADA: POSITIVO TECNOLOGIA S.A com menor valor estimado do lote de R$ 834,17 

(oitocentos e trinta e quatro Reais e dezessete centavos). 

2ª COLOCADA: ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI com menor valor 

estimado do lote de R$ 1.100,00 (mil e cem Reais). 

O Responsável pelo Certame questionou, aos representantes presentes, se gostariam de visar as 

propostas apresentadas, sendo que os representantes das empresas DOCPRINT SERVICE 

TECNOLOGIA LTDA, ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI e POSITIVO 

TECNOLOGIA S.A o fizeram. 

Em seguida, foi verificada a inviolabilidade do ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa 

POSITIVO TECNOLOGIA S.A e rubricado pela equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. O 

Responsável pelo Certame questionou aos representantes se gostariam de verificar a 

inviolabilidade do envelope contendo os documentos de habilitação, porém não demonstraram 

interesse. 

Analisados os documentos de habilitação da empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A, conclui-se 

que: 

DOCPRINT POSITIVO AS ARKLOK

Valor unitário Valor unitário Valor unitário Valor unitário

1 Computador Portátil (Notebook) – Com Drive de CD  R$         228,00  R$         136,57  R$         212,00  R$         206,00 

2 Computador Portátil (Notebook) – Sem Drive CD  R$         203,00  R$         133,29  R$         212,00  R$         195,00 

3 Estação de Trabalho (desktop) completo modelo padrão  R$         254,20  R$         132,38  R$         232,00  R$         155,00 

4 Estação de Trabalho (desktop) completo modelo padrão - (2 monitores)  R$         320,00  R$         158,54  R$         266,00  R$         177,00 

5 Estação de Trabalho (desktop) completo modelo avançado  R$         468,00  R$         157,64  R$         288,00  R$         235,00 

6 Estação de Trabalho (desktop) completo para sistemas obsoletos  R$         172,00  R$         115,75  R$         220,00  R$         132,00 

1.645,20R$      834,17R$         1.430,00R$     1.100,00R$      VALOR TOTAL DO LOTE

ITEM DESCRIÇÃO



 

 3/4 

 

 

Quanto à Habilitação Jurídica: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto à Regularidade Fiscal: a empresa atendeu a todos os requisitos. Em relação a CNDT 

apresentou Certidão da Matriz que foi aceita uma vez que a validade abrange a todos os 

estabelecimentos da empresa, conforme item 21.5 do Edital, porém foi realizada diligência 

eletrônica para emissão, também, da Filial, bem como o foi em relação a certidão de Tributos 

Federais, que é somente emitida pela Matriz, verificada por meio de diligência eletrônica. 

Quanto à Qualificação-Econômico-Financeira: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto à Qualificação Técnica: a empresa atendeu a todos os requisitos, embora 01 (um) dos 

atestados técnicos apresentados ter sido adverso ao objeto solicitado, sendo desconsiderado e não 

prejudicando os demais apresentados; 

Quanto às Declarações: a empresa atendeu a todos os requisitos.  

Finalmente, a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A foi declarada HABILITADA, com o com 

menor valor estimado do lote de R$ 834,17 (oitocentos e trinta e quatro Reais e dezessete 

centavos). 

Foi questionado aos representantes presentes se gostariam de verificar os documentos de 

habilitação da proponente POSITIVO TECNOLOGIA S.A, sendo que a representante da empresa 

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI aceitou, os verificando e rubricando. 

Na sequência, o sr. Wandemberg, com fulcro no item 10.5 do Edital, passou a negociar os valores 

apresentados na proposta, solicitando as seguintes reduções do valor estimado do Lote:  

- R$ 417,09 – negado pelo representante; 

- R$ 500,50 - negado pelo representante; 

- R$ 583,92 - negado pelo representante; 

- R$ 667,34 - negado pelo representante; 

- R$ 750,75 - negado pelo representante. 

 

RESULTADO 

 

Dessa forma, a empresa POSITIVO TECNOLOGIA S.A foi declarada VENCEDORA do certame, 

com o com menor valor estimado do lote de R$ 834,17 (oitocentos e trinta e quatro Reais e 

dezessete centavos). 

 

RECURSO 

O Responsável pelo Certame questionou aos representantes das empresas proponentes se 

gostariam de interpor recurso, sendo que não demonstraram interesse. 
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ENCERRAMENTO 

 

Nada mais a ser tratado, às 11h45min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata 

que será assinada pelos responsáveis e representantes presentes.  

 

 

ASSINAM:  

_____________________________________ 

Ramon Ribeiro               

Responsável pelo Certame 

 

_____________________________________ 

Lucianna H. Bosio Rubin                                     

Membro da Equipe de Apoio 

_____________________________________ 

Kennedy Caetano de Souza                                     

Membro da Equipe de Apoio 

_____________________________________ 

Wandemberg Sampaio                                     

Membro da Equipe de Apoio 

_____________________________________ 

Rodrigo Oliveira               

Responsável pelo Certame 

 

_____________________________________ 

Márcia Ariede                                     

Contabilidade ASF 

EMPRESA 
ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE 

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA  

POSITIVO TECNOLOGIA S.A  

AS INFORMÁTICA EIRELLI  

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI  

 


