ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 004/2016 E PROCESSO ASF N° 053/2016, QUE TEM POR OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE E MOBILIÁRIOS HOSPITALAR PARA
UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE
DA FAMÍLIA E UNIDADE CENTRAL E FILIAIS, PELO CRITÉRIO MENOR VALOR POR
ITEM.
PREÂMBULO
Aos 03 dias do mês de Junho de dois mil e dezesseis, às 09h36min, na Associação Saúde da
Família da 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 Pregão Presencial.
Foi divulgado nos jornais O Estado de São Paulo e Valor Econômico - em 20/05/2016 e
publicado no site da Associação Saúde da Família (www.saudedafamilia.org) em 20/05/2016.

CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, foram recebidos os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO” em
concordância com o Edital.
A responsável pelo certame informou que foi apresentada impugnação pela empresa CMOS
Drake do Nordeste Ltda questionando os descritivos técnicos dos itens 20 e 23, bem como a
vedação da participação de empresas que não tenham sede ou filial no Estado de São Paulo e
que após análise, houve o entendimento da exclusão do item 20 do Memorial Descritivo,
mantendo-se todas as demais exigências objeto de questionamento. Foi informado ainda que a
decisão de julgamento da impugnação foi publicada no site da ASF.
A decisão da impugnação está publicada no sítio da Associação Saúde da Família.
Após, passou-se ao credenciamento dos representantes que compareceram a esta Seleção de
Fornecedores, conforme item 9 do Edital.
A responsável pelo certame analisou os documentos de credenciamento da empresa Medca –
Comércio e Assistência Técnica de Material Hospitalar Ltda. e constatou que a empresa não
apresentou o original ou cópia autenticada do contrato social da empresa, e somente cópia
simples. O representante da empresa informou que não possuía a via original para que pudesse
ser autenticada pela responsável do certame. Assim, a responsável pelo certame informou ao
representante da empresa Medca – Comércio e Assistência Técnica de Material Hospitalar Ltda.
que a empresa participaria do certame, mas sem representante credenciado, pois não atendeu
ao item 9.5 do edital. O representante da empresa então se retirou da sessão pública da seleção
de fornecedores.
Em seguida, a responsável pelo certame informou que os documentos de credenciamento estão
corretos, exceto os documentos da empresa DC Heart Desfibriladores e Sistemas Médicos Ltda.
porque não atendeu ao item 8.2 letra h do edital, que veda a participação de empresa que não tenha
sede ou filial no Estado de São Paulo. Assim, foi vedada a participação da empresa, conforme item
8.2, letra “h” do edital. Após, a representante da empresa DC Heart Desfibriladores e Sistemas
Médicos Ltda. manifestou interesse em interpor recurso ao final da sessão pública.

Após, a responsável pelo certame informou que os demais representantes das empresas
cumpriram os requisitos exigidos no item 9 do Edital e seus subitens, portanto, foram
credenciados para participar desta seleção de fornecedores.
EMPRESA

CNPJ

REPRESENTANTE

RC Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda

02.377.937/0001-06

Simone Crespon Ker

Cirúrgica Izamed Ltda EPP

12.967.916/0001-02

Silvio Vigido

J.C.F Marana - ME

22.516.950/0001-06

Ciruroma Comercial Ltda - ME

05.515.873/0001-50

Técnicos em Imagem Comercial Ltda - EPP

02.513.582/0001-35

Luciana Magrini

Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda EPP

14.365.009/0001-00

Ivon de Mendonça e
Silva

Daniel Francisco
Guimarães dos Santos
Marcos Eduardo
Liberato

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, os mesmos foram rubricados
pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio. A responsável pelo certame questionou
aos representantes das empresas se gostariam de verificar a inviolabilidade dos envelopes
contendo as propostas e nenhum dos representantes manifestou interesse em rubricar os
envelopes. Após, foram abertos os ENVELOPES DE Nº 01 - PROPOSTA e passou-se para rubrica
das propostas pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio.
Em seguida, a responsável pelo certame, com o auxílio da equipe de apoio, examinou a
especificação técnica e valores de todas as propostas apresentadas e as classificou, conforme
item 16.3.3, considerando os valores de média de mercado. Os valores das propostas constam
no ANEXO I – Proposta.
Em seguida, a representante da empresa Técnicos em Imagem Comercial Ltda – EPP, Srtª Luciana
Magrini informou que não tinha mais interesse em continuar na sessão e firmou declaração nesse
sentido, pois alegou que a proposta da empresa estava acima da média prevista para a maioria dos
itens e abriu mão da etapa de lances e demais procedimentos.
Ato seguido, a responsável pelo certame informou aos representantes presentes que a sessão
pública ficaria suspensa a partir das 12h15 para o almoço, com retomada às 13h30.
Após o almoço, a sessão pública reiniciou às 13h40 para a continuidade do certame.
Em seguida, a responsável pelo certame perguntou aos representantes presentes se gostariam
de dar vistas nas propostas apresentadas e todos representantes credenciados aceitaram,
deram vistas e rubricaram as propostas.
Ato contínuo, a responsável pelo certame informou que seria dada continuidade na classificação
das empresas que participariam da etapa de lances, conforme item 16.5 do Edital.
Após, o membro da equipe de apoio, Sr. Wandemberg Sampaio, iniciou a leitura da planilha que
classificou as empresas de acordo com os itens 16.5 e 16.5.1 do edital que consta no ANEXO II
– Classificação desta Ata.

Em seguida, foi informado aos representantes das empresas classificadas provisoriamente que
que na fase de lances eles deverão se atentar para o percentual mínimo de 3% (três por cento),
conforme item 16.6 do Edital.
Ato contínuo, passou-se para a fase de lances. Terminada a fase de lances de cada item, foi
efetivada também a negociação com as empresas classificadas.
Terminada a fase de lances e negociação, foram classificadas para a fase de habilitação as
empresas:

Empresas classificadas

Nº dos Itens

Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda – EPP

03, 06, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 22, 29

Medca – Comércio e Assistência Técnica de Material
Hospitalar Ltda

18

J.C.F Marana – ME

01, 07, 08, 09, 10,19,24, 26,
27, 28, 32, 34, 37, 40, 41, 42,
43

Cirúrgica Izamed Ltda EPP

02, 05, 21, 25, 33, 36, 38, 44

Ciruroma Comercial Ltda – ME

04, 14, 23, 30, 31

RC Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda

39

Ato seguido, após a verificação da inviolabilidade dos envelopes, os mesmos foram rubricados
pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio. A responsável pelo certame questionou
aos representantes das empresas se gostariam de verificar a inviolabilidade dos envelopes
contendo os documentos de habilitação e nenhum dos representantes manifestou interesse em
rubrica-los. Após, foram abertos os ENVELOPES DE Nº 02 - HABILITAÇÃO e passou-se para
rubrica das propostas pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio.

Ato contínuo, foram analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em
conjunto com a equipe de apoio, a empresa Cirúrgica Izamed Ltda EPP não apresentou o CADIN
Municipal, exigido no item 13.6 do Edital, sendo portanto, INABILITADA a referida empresa para os
itens 02, 05, 21, 25, 33, 36, 38, 44.
Em seguida, foram analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em
conjunto com a equipe de apoio, a empresa Ciruroma Comercial Ltda – ME não apresentou o
balanço patrimonial exigido conforme o item 14.2 do edital, tendo apresentado o Balanço
Patrimonial do exercício de 2013/2014, sendo portanto INABILITADA para os itens 04, 14, 23,
30, 31.
Na sequência, foram analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em
conjunto com a equipe de apoio, e a empresa Medca – Comércio e Assistência Técnica de
Material Hospitalar Ltda. apresentou o atestado de capacidade técnica em cópia simples, não
apresentou o registro da ANVISA e a Declaração que declara a condição de ME/EPP não foi
assinada pelo contador, não observando as exigências dos itens 15.1, 15.2 e Anexo VII em
Edital, sendo portanto, INABILITADA a referida empresa para o item 18.

Em seguida, foram analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em
conjunto com a equipe de apoio, e a empresa Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda –
EPP apresentou os documentos em conformidade ao exigido em edital, sendo portanto,
HABILITADA para os 03, 06, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 29.
Após, foram analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em
conjunto com a equipe de apoio, e a empresa J.C.F Marana – ME apresentou todos os documentos
em conformidade ao exigido em edital, sendo portanto, HABILITADA para os itens 01, 07, 08,
09, 10,19,24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43.
Na sequência, foram analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em
conjunto com a equipe de apoio, e a empresa RC Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda
apresentou todos os documentos conforme as exigências do edital, sendo portanto, HABILITADA para
o item 39.
Em seguida, foram analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em
conjunto com a equipe de apoio, e a empresa Técnicos em Imagem Comercial Ltda - EPP não
apresentou o CADIN Municipal exigido no item 13.6 do Edital e a declaração de microempresa não
atende ao exigido no Anexo VII, sendo portanto, INABILITADA.
Ato contínuo, a responsável pelo certame perguntou aos representantes presentes se gostariam
de dar vistas nos documentos de habilitação e esses não manifestaram interesse.
Com a INABILITAÇÃO das empresas Cirúrgica Izamed Ltda. EPP, Cirúrgica Izamed Ltda. EPP,
Medca – Comércio e Assistência Técnica de Material Hospitalar Ltda e Técnicos em Imagem
Comercial Ltda – EPP, foram habilitadas as empresas, respeitando a ordem de classificação dos itens,
conforme Anexo V – Quadro final de habilitação.
Em seguida, os itens foram renegociados, conforme Anexo V – Quadro final de habilitação.
Para os itens 18 e 23, onde todas as empresas classificadas foram inabilitadas, será designada
sessão de continuidade para apresentação dos documentos que resultaram na inabilitação das
empresas, observada a ordem de classificação das empresas, conforme prerrogativa do item 17.5 do
edital. Dessa forma, foi designado o dia 10/06/2016 às 9h30 para continuidade da sessão pública na
Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65.
RESULTADO
Dessa forma, foram declaradas vencedoras as empresas listadas abaixo, para os respectivos itens:

Empresas vencedoras

Nº dos Itens

Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares Ltda – EPP

02, 03,05, 06, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 21,22, 25, 29, 35,
36

J.C.F Marana – ME

01, 04, 07, 08, 09, 10,19,24,
26, 27, 28, 30, 31,32, 33, 34,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44

RC Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda

39

A responsável pelo certame questionou se alguma empresa tem interesse na participação no
cadastro de reserva, conforme constante na minuta da Ata de Registro de Preços, porém as
empresas não manifestaram interesse.

ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 21h22min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata
que será assinada pelos responsáveis e representantes presentes.

ASSINAM:

_____________________________________
Renata Pimentel Moliterno
Responsável pelo Certame

_____________________________________
Willian Marcelino Franco
Membro da Equipe de Apoio

_____________________________________
Juliana Nunes Garcia Guglielmino
Membro da Equipe de Apoio

_____________________________________
Wandemberg Sampaio
Membro da Equipe de Apoio

EMPRESA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

RC ARTIGOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
LTDA
CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP
J.C.F MARANA - ME
CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME
TÉCNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA - EPP
BIOSANTEC
COMÉRCIO
HOSPITALARES LTDA - EPP

DE

ARTIGOS

