ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES MODALIDADE CONVITE, PARA
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO EM
UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO
CRITÉRIO MENOR VALOR GLOBAL.
PREÂMBULO
Aos 16 dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezesseis, às 09h33min, na Associação Saúde da
Família da Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 - nesta Capital reuniram-se a responsável pelo
certame e a equipe de apoio para atuar na Sessão Pública de Seleção de Fornecedores, Modalidade
Convite.
O convite às empresas Intersystem, Reloponto e Tecnoata foi divulgado através de correio
eletrônico (e-mail) em 20/01/2016 e republicado no site da Associação Saúde da Família
(www.saudedafamilia.org) em 21/01/2016.

CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, a responsável pelo certame informou aos presentes que em conformidade ao edital,
havia a possibilidade das empresas encaminharem, via correio (Sedex ou registrado com AR), os
envelopes contendo as propostas e documentos de habilitação, aplicando-se as regras do item 10.7 do
edital, com a participação da empresa no certame sem representante credenciado. Valendo-se dessa
possibilidade, foram recebidos envelopes de proposta e habilitação das empresas: MARCELO JAVAREZ
ARAÇATUBA ME, inscrita no CNPJ Nº 01.836.497/0001-45 e SYSTEM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA CNPJ Nº 16.852.802/0001-60.
Ato seguido, procedeu-se o exame do documento de credenciamento oferecido pela única empresa que
compareceu à esta sessão da Seleção de Fornecedores e foram recebidos os Envelopes nº 01
“PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO” em concordância com o Edital.
Examinados os documentos, foi credenciada a seguinte empresa proponente em conformidade com o
item 9 do Edital:
EMPRESA

CNPJ

REPRESENTANTE

M.C POINT RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME

02.403.377/0001-17

WILLIAN ELIAS DE BARROS

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 dos envelopes, foram rubricados pela responsável pelo
certame e equipe de apoio. A responsávelo pelo certame deu ao representante a oportunidade de
verificar e rubricar a inviolabilidade dos envelopes recebidos por correspondência e o mesmo não
manifestou interesse.
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Após, foram abertos os ENVELOPES DE Nº 01 - PROPOSTA das empresas proponentes e passou-se para
rubrica das propostas pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio.
Os valores da proposta encontram-se relacionadas nos quadros abaixo:

DESCRIÇÃO DO ITEM

QTDE

RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO

17

MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA
ME
VLR UNIT
R$

1.844,00

SYSTEM SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA

VLR TOTAL

VLR UNIT

R$ 31.348,00

R$

M.C POINT RELÓGIOS
INDUSTRIAIS LTDA-ME

VLR TOTAL

3.970,24

VLR UNIT

R$ 67.494,08

R$

1.700,00

VLR TOTAL
R$ 28.900,00

Em seguida, a responsável pelo certame, com o auxílio da equipe de apoio, examinou a especificação
técnica, compatibilidade do objeto e condições de execução com aqueles definidos em Edital e valores
das propostas apresentadas pelas empresas e, constatou que a proposta da empresa SYSTEM
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA apresentou proposta com dois valores diferentes, sendo que um
valor considerava a instalação e deslocamento e outro valor sem os custos de deslocamento. De acordo
as exigências dos edital, no item 11.4, foi considerada a proposta de valor unitário de R$ 3.970,24 (três
mil novencentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) e valor global de R$ 67.494,08 (sessenta e
sete mil, quatrocentos e noventa e quatro e oito centavos). Dessa forma, as empresas foram
classificadas para a fase de habilitação, respeitando a seguinte ordem de classificação:
1ª COLOCADA: M.C POINT RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME; VALOR GLOBAL DE R$ 28.900,00.
2ª COLOCADA: MARCELO JAVAREZ ARAÇATUBA ME; VALOR GLOBAL DE R$ 31.348,00.
3ª COLOCADA: SYSTEM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA; VALOR GLOBAL DE R$ 67.494,08.
Na sequência, a responsável pelo certame perguntou ao representante da empresa M.C POINT
RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME se gostaria de verificar as propostas apresentadas pelas demais
proponentes e, o mesmo manifestou interesse. Então, verificou e rubricou as propostas sem nada a
declarar.
Em seguida, foi rubricado o ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO pela responsável pelo certame e equipe de
apoio, contendo a documentação da empresa M.C POINT RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME.
Ato contínuo, aberto o ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO passou-se para análise e rubrica dos documentos
de habilitação e, foi verificado que a empresa apresentou os documentos em conformidade as exigências
do Edital. Então, a responsável pelo certame declarou a empresa habilitada.

RESULTADO
Assim,

a responsável

pelo

certame

declarou

vencedora

a empresa

M.C POINT RELÓGIOS

INDUSTRIAIS LTDA-ME com valor global R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais).
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ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 10h44min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata que
será assinada pelos responsáveis e representante(s) presente(s).

ASSINAM:
Renata Pimentel Moliterno
Responsável pelo Certame

Angela Maria Afonço

Wandemberg Sampaio

Membro da Equipe de Apoio

Membro da Equipe de Apoio

EMPRESA
M.C POINT RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME
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REPRESENTANTE

