ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE COLETA DE
PREÇOS Nº 034/2017 E PROCESSO ASF N° 084/2017, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO
DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

NA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO

DE

LOCAÇÃO

DE

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (SCANNER DE MESA) PARA ATENDIMENTO DA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.
PREÂMBULO
Aos 17 dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 08h45min, na Associação Saúde
da Família (“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta
Capital, reuniram-se o Responsável pelo Certame e a Equipe de Apoio para atuar na Sessão
Pública de Seleção de Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços.
A abertura do Certame foi divulgada no Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO em 09/11/2017 e
publicada no site da Associação Saúde da Família (www.saudedafamilia.org) em 09/11/2017.
Foram realizadas consultas das empresas participantes no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatado que estão aptas a participar do Certame.
O Responsável pelo Certame, com fulcro no item 22.9, 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, esclarece que não está obrigada a contratar com a
proponente vencedora, podendo 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 .
Na sequência, foi realizada a leitura da rerratificação no Edital, concernente à correção do item
8.2 do Edital:
Correção do item 8.2 do Edital:
ONDE SE LÊ:
8.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, os quais
deverão constar fora dos envelopes de proposta e de habilitação, sob pena do Responsável pelo
Certame invocar o subitem 8.6:
LEIA-SE:
8.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, os quais
deverão constar fora dos envelopes de proposta e de habilitação, sob pena do Responsável pelo
Certame invocar o subitem 8.5:
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Prestados os esclarecimentos acima, iniciou-se a fase de Credenciamento.
CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, foram recebidos Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO” em
concordância com o Edital. A empresa LASER SYSTEMS DIGITAL LTDA protocolou os
ENVELOPES nº 01 PROPOSTA e 02 HABILITAÇÃO na recepção da Associação Saúde da Família
no dia 16/09/2017, dessa forma, participando do certame nos moldes do item 8.5 do edital. Ato
contínuo passou-se ao credenciamento do Representante que compareceu à Seleção de
Fornecedores, conforme requisitos do Edital:
EMPRESA
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA EIRELI
LASER SYSTEMS DIGITAL LTDA

CNPJ

REPRESENTANTE

10.489.713/0001-14

AMINADAS SOUZA DA SILVA

24.691.298/0001-91

SEM REPRESENTANTE

Ao término do credenciamento, às 9h13min, o Responsável pelo Certame informou que estava
encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes na presente Seleção de
Fornecedores.
Seguindo-se com a verificação da inviolabilidade do ENVELOPE de Nº 01 PROPOSTA, este foi
rubricado pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. O Responsável pelo certame
questionou ao representante da empresa ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
EIRELI se gostaria de verificar a inviolabilidade do envelope da empresa LASER SYSTEMS
DIGITAL LTDA, que declinou do direito.

Foi aberto o ENVELOPE DE Nº 01 - PROPOSTA e passou-se, então, para a análise e rubrica da
proposta pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.
Os valores das propostas foram lançados em planilha, conforme segue abaixo:
ARKLOK
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

Locação de equipamento de informática (scanner de
mesa) com manutenção preventiva e corretiva com
fornecimento de peças.

3

MENOR VALOR TOTAL DO LOTE

VALOR
UNITÁRIO

LASER SYSTEMS

VALOR
TOTAL/MÊS

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL/MÊS

R$

537,00

R$

1.611,00

R$

500,00

R$

1.500,00

R$

537,00

R$

1.611,00

R$

500,00

R$

1.500,00

Lançados os valores na planilha de preços acima, verificou-se que as propostas apresentadas
por ambas as empresas estão com valores acima da média de mercado aferida pela ASF (R$
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329,17 valor unitário, perfazendo o montante de R$ 987,50), sendo desclassificadas para a fase
de HABILITAÇÃO, conforme item 10.2.4 do Edital.
Dessa forma, o responsável pelo certame suspendeu a sessão, conforme item 10.7 do Edital,
para apresentação de novas propostas para o dia 22/11/2017 às 14h, bem como, foram
tomadas as providências previstas no item 22.7 do Edital.
ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 09h30min encerrou-se esta Sessão Pública e foi lavrada a presente
Ata que será assinada pelos responsáveis e Representante presente.
ASSINAM:
____________________________________
Wandemberg Sampaio
Responsável pelo Certame

____________________________________

_____________________________________

Vanilda Moreira S. Silva

Rodrigo Oliveira

Membro da Equipe de Apoio

Membro da Equipe de Apoio

___________________________________
João Vitor Cardoso
Membro da Equipe de Apoio

EMPRESA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
EIRELI
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