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ATA DE CONTINUIDADE DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE COLETA DE 
PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOMÓGRAFO 
MULTISLICE DE 16 CANAIS COM ACESSÓRIOS INCLUINDO TRANSFORMADOR E NOBREAK, 
EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES, CONDIÇÕES DE GARANTIA E TREINAMENTO TÉCNICO 
E OPERACIONAL, EM UNIDADES DE SAÚDE SOB A GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA 
FAMÍLIA. 

PREÂMBULO 

Aos 18 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte reuniu-se o responsável pelo certame e a Equipe 
de Apoio, para atuar na continuidade da Sessão Pública de Seleção de Fornecedores, Modalidade 
Coleta de Preços nº 013/2020 e Processo nº 050/2020. 

Considerando que a empresa SAMIR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA, declarada vencedora da Coleta de 

Preços 013/2020, declinou de sua proposta previamente à assinatura do Termo de Contrato, alegando 
impossibilidade de atendimento pleno do objeto da presente seleção; 

Considerando que o prazo de validade das propostas ainda está vigente, não tendo ultrapassado 60 (sessenta 
dias) desde sua apresentação na sessão datada de 05 de novembro de 2020; 

Foi dada continuidade no presente processo de seleção, seguindo com as fases do processo, consequentes ao 
declínio da empresa outrora classificada em 1º lugar. 

Seguindo com a ordem de classificação das empresas, foi encaminhado à empresa ULTRA-SOM 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, correspondência eletrônica para negociação dos valores contidos em sua 
proposta, questionando a possibilidade de equiparação aos valores apresentados pela empresa SAMIR 
SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA na oportunidade da sessão do dia 05 de novembro de 2020. 

A empresa ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, aceitou a proposta de equiparação de valores, 

tendo, portanto, firmado seus preços conforme quadro abaixo: 

Ato contínuo, mediante gravação por vídeo, foi aberto o ENVELOPE Nº 2 de Habilitação, da empresa 
ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI que estava devidamente lacrado e rubricado passando-se à 
análise da documentação pela equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. Todos os documentos 
contidos no referido envelope foram rubricados pelos membros da equipe presentes no momento da 
abertura, Ramon Costa de Oliveira Ribeiro e Vanilda Moreira Silva.  

Em razão do interregno de tempo entre 1ª sessão desta seleção de fornecedores, oportunidade na qual 
as empresas entregaram seu envelopes e a presente data, as certidões de Regularidade de FGTS e 
CADIN MUNICIPAL de São Paulo estavam com prazo de validade vencidos considerando a atualidade, 
contudo, estariam vigentes à época da sessão datada de 05/11/2020, portanto, válidas.  

Da mesma forma, foi consultada a situação da empresa no Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) constatando-se sua aptidão para continuidade no processo. 

Outrossim, com o fim de confirmar a situação fiscal da empresa ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, 

com relação às certidões que estavam contidas no envelope nº 2 – Habilitação, foram efetuadas diligências nestas, 
em consonância com o item 18.2 do Edital, sendo constatado que a empresa ainda manter sua regularidade 
conforme exigido em Edital até o presente momento.  

SERVIÇOS 
VALOR UNITÁRIO 

MENSAL  

LOCAÇÃO DE TOMÓGRAFO MULTISLICE DE 16 CANAIS COM ACESSÓRIOS INCLUINDO 

TRANSFORMADOR E NOBREAK, EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES, CONDIÇÕES DE 

GARANTIA E TREINAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL 

        R$ 47.000,00 

VALOR DO EXAME EXCEDENTE/FRANQUIA         R$ 25,00 
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O responsável pelo certame, encaminhou ainda os documentos da Habilitação Econômica aos 
responsáveis pela área via correio eletrônico, bem como foram analisados os documentos de 
Habilitação Técnica. 

Analisados os documentos de habilitação da empresa ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, 
conclui-se que: 

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

Quanto à Regularidade Fiscal: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

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

Quanto à Qualificação Técnica: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

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

Finalmente, a empresa ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI foi declarada HABILITADA com 
menor valor unitário mensal de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil Reais) e valor excedente de R$ 
25,00 (vinte e cinco Reais). 
 
Com o fim de garantir o princípio da transparência e equidade entre os concorrentes, os documentos 
contidos no envelope nº 2 – Habilitação, serão encaminhados para as demais empresas participantes 
desta seleção, podendo verifica-los. 
 
RESULTADO 
 
Dessa forma, a empresa ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI  foi declarada VENCEDORA 
do certame, com menor valor unitário mensal de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil Reais) e valor 
excedente de R$ 25,00 (vinte e cinco Reais). 
 
RECURSO 
 
Conforme já mencionado e em obediência ao item 21.1 do Edital de Seleção de Fornecedores, os 
documentos recebidos e analisados serão digitalizados e enviados às empresas proponentes, que 
deverão observar os prazos para eventuais manifestação e interposição de recurso 
 
ENCERRAMENTO 
 
Nada mais a ser tratado, às 15h43min, encerrou-se esta sessão e lavrada a presente ata, que será 
enviada por e-mail aos representantes das empresas proponentes e publicada no site da Associação 
Saúde da Família. 
 
ASSINAM: 
  

_____________________________________ 
                         Ramon Ribeiro                   

                 Responsável pelo Certame 

__________________________________ 
Vanilda Moreira Silva                                                         

   Membro da Equipe de Apoio – equipe técnica 

__________________________________ 
Marcia Ariede                                                             

    Membro da Equipe de Apoio - contabilidade 

 


