ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE COLETA DE
PREÇOS Nº 021/2015 E PROCESSO ASF N° 115/2015, TENDO COMO OBJETIVO A
AQUISIÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS, COM MONTAGEM INCLUSA, EM CONDIÇÕES
TOTALMENTE
OCUPÁVEIS,
COM
LUMINÁRIAS
(LÂMPADAS),
TOMADAS,
INTERRUPTORES, INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO ELÉTRICO E DE REDE, BEM
COMO LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS (INCLUINDO EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
PARA PNE), COM QUALIDADE CONSTRUTIVA, DESMONTÁVEL, PARA SER ACOPLADO EM
OUTROS MÓDULOS OU SOBREPOSTO, QUE FORMEM PEQUENO EDIFÍCIO DE ATÉ DOIS
ANDARES, PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MODULAR, NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PELO CRITÉRIO MENOR VALOR GLOBAL.

PREÂMBULO
Aos 04 dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, às 09h36 na Associação Saúde da Família,
na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 - nesta Capital, reuniu-se a responsável pelo certame e
a Equipe de Apoio para atuar na Sessão Pública de Seleção de Fornecedores, Modalidade Coleta
de Preço.
O edital foi divulgado no Jornal DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em 27/10/2015 e
publicado no site da Associação Saúde da Família www.saudedafamilia.org em 27/10/2015.

CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos de credenciamento oferecidos pelo
representante presente da única empresa que compareceu a esta Seleção de Fornecedores e
foram recebidos os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO”, em concordância com
o Edital.
Examinados os documentos das empresas que compareceram ao certame, foram credenciadas as
empresas abaixo, em conformidade com o item 9 do Edital:
EMPRESA
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ

REPRESENTANTE

00.185.007/0001-00

Igor Aurelino Coelho Cardoso

Após o término do credenciamento, a responsável pelo certame informou que estava encerrada a
possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
Ato seguido, após a verificação da inviolabilidade do envelope, o mesmo foi rubricado pela
responsável pelo certame e equipe de apoio. Após, foi aberto o ENVELOPE DE Nº 01 - PROPOSTA
e passou-se para rubrica da proposta pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio.
O valor global da proposta apresentada pela empresa é de R$ 485.000,00 (quatrocentos e
oitenta e cinco mil reais)
Em seguida, a responsável pelo certame, com o auxílio da equipe de apoio, examinou a
especificação técnica e valores da proposta apresentada pela empresa e constatou que as
informações contidas na coluna UNID estava equivocada, pois referem-se a Módulos. Assim, com
base no item 17.6 do edital, solicitou a representante que realizasse a correção. O representante
acatou o solicitado e realizou a correção na proposta. Dessa forma, a proposta atende as
exigências edilícias.
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Em seguida, foi rubricado o ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa NOVO HORIZONTE
JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA pela responsável pelo certame e sua equipe
de apoio.
Analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame, em conjunto com a
equipe de apoio, foi identificado que a empresa deixou de apresentar os documentos de
habilitação descrito no item 12.5.1 e Anexo V – índices de Balanço Patrimonial, em
desconformidade ao exigido em edital. A responsável pelo certame questionou o representante da
empresa se tinha em seu poder os documentos e o mesmo informou não possuir.
Desta forma, a responsável pelo certame invocou o item 18.5 do edital, fixando nova data para
que a empresa apresente os documentos faltantes, escoimada das causas referidas acima, a
saber, dia 06 DE NOVEMBRO DE 2015 ÀS 09H30, para continuidade do certame.

ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 10h52min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata
que será assinada pelos responsáveis e pelos representantes presentes.

ASSINAM:
_____________________________________
Renata Pimentel Moliterno
Responsável pelo Certame

_____________________________________
Eduardo de Souza
Membro da Equipe de Apoio

_____________________________________
Antônio Idelco Zampieri
Membro da Equipe de Apoio

EMPRESA

REPRESENTANTE

NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Igor Aurelino Coelho Cardoso
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ASSINATURA

