
 

 1/2 

 

    

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

PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERIDAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA 

FAMÍLIA. 

PREÂMBULO 

Aos 24 dias do mês de Agosto de dois mil e dezessete, às 10h, 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 021/2017 e Processo nº 060/2017. 

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) em 18/08/2017. 

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. 

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, conforme requisitos do Edital. O responsável pelo certame, com fulcro no item 21.7 

suspendeu a sessão às 10h08 para análise dos documentos de credenciamento junto ao advogado 

do departamento de Contratos (João Vitor), sendo retomada às 10h18. Analisados os documentos 

de credenciamento da empresa PRO IMAGEM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 

ME, foi verificado que o objeto social e/ou atividade econômica não era pertinente e compatível 

com o objeto desta seleção de fornecedores (locação de equipamentos médicos), nesse sentido, o 

responsável pelo certame, com fulcro no item 7.2, alínea “h” do Edital, vetou a participação da 

empresa no certame. Os envelopes de PROPOSTA 01 e de HABILITAÇÃO 02, foram rubricados pelo 

responsável do certame e sua equipe de apoio, bem como pelo representante da empresa a qual 

foi informado que os mesmos poderão ser retirados após 30 dias à partir desta data.      

 A empresa OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.368.486/0001-20, 

atendeu a todos os requisitos de item 8.2, sendo sua representante DINA DA SILVA FERREIRA 

credenciada a participar do certame. 

Ao término do credenciamento, o responsável pelo certame informou que estava encerrada a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

Foi rubricado pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF, o ENVELOPE DE Nº 01 - PROPOSTA 

da empresa OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA, com a finalidade de verificar a sua  

inviolabilidade. 

Foi aberto o ENVELOPE DE Nº 01 - PROPOSTA da empresa OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA e 

passou-se para análise e rubrica da proposta pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. 

O valor da proposta foi lançado na planilha conforme abaixo: 
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Dessa forma, a empresa OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA foi desclassificada por apresentar 

valor acima da média de mercado (R$ 3.000,00) auferido pela ASF, conforme previsto no item 

10.2.4 do Edital. 

Em seguida, o responsável pelo certame, com fulcro no item 10.7 do Edital, suspendeu a sessão 

para que a empresa OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA apresente nova proposta dentro da 

média aferida pela ASF no dia 25/08/2017 às 14h, neste mesmo local, ficando retido o envelope de 

habilitação, que foi rubricado pelo responsável do certame e sua equipe de apoio, bem como pela 

representante da empresa. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais a ser tratado, às 10h40min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata 

que será assinada pelos responsáveis e representantes presentes.  

 

 

ASSINAM:  

 

 

_____________________________________ 

Wandemberg Sampaio                       

Responsável pelo Certame 

 

_____________________________________ 

Vanilda Moreira S.Silva                                      

Membro da Equipe de Apoio 

_____________________________________ 

Kennedy Caetano de Souza                                      

Membro da Equipe de Apoio 

 

 

  

EMPRESA ASSINATURA DO REPRESENTANTE 

OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA  

 

OPUS MEDICAL

DESCRIÇÃO
QUANTIDADE 

INICIAL

VALOR 

UNITÁRIO

Locação de equipamento de ultrassonografia 

Marca: Siemens;                                                            

Modelo: Acuson X300;                                                             

Premiun Edition;                                                     

Registro na Anvisa: 10345161993

1 3.600,00R$          

VALOR TOTAL DO LOTE/MÊS 3.600,00R$          


