ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES MODALIDADE COLETA DE PREÇO
N° 006/2014, PROCESSO ASF Nº 020/2014, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO GLOBAL.

PREÂMBULO
Aos 28 dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às 09h52min, 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 Coleta de Preço.
Foi

divulgado no Jornal Diário do Comércio em 16/04/2014 e publicado no site da Associação Saúde da

Família www.saudedafamilia.org em 17/04/2014.

CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos de credenciamento oferecidos pelos representantes
presentes

das

empresas que compareceram à esta Seleção de Fornecedores e foram recebidos os

Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO” em concordância com o Edital.
Examinados os documentos, foram credenciadas as seguintes empresas proponentes, em conformidade com
o item 9 do Edital:
EMPRESA

CNPJ

REPRESENTANTE

INNOVAMED Manutenção de Equip. Médicos Ltda

59.055.921/0001-02

Amadeu Tavares Rodrigues

PELISERV Equip. e Serv. Odondo-Médicos Ltda-ME

09.172.931/0001-41

Aparecido Pelisser

AMEFRE Central Odontológica Ltda-EPP

10.591.353/0001-67

Aline Freitas Barreto Civile

Após o término do credenciamento, o 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 pelo responsável pelo
certame e equipe de apoio. Após, foram abertos os Envelopes de nº 01 - PROPOSTA e passou-se para
rubrica das propostas pela responsável pelo certame e equipe de apoio.
A responsável pelo certame perguntou aos representantes das empresas se gostariam de verificar a
inviolabilidade dos envelopes e nenhum representante manifestou interesse.
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Os valores das propostas encontram-se relacionadas no quadro abaixo:
PROPOSTA INICIAL

ITEM - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Rea l i za çã o de s ervi ços de Ma nutençã o
Preventi va e Correti va de equi pa mentos
odontol ógi cos , pa ra 32 ca dei ra s
odontol ógi ca s .

INNOVAMED
Manutenção de Equip. Médicos Ltda

PELISERV
Equip. e Serv. Odondo-Médicos Ltda-ME

AMEFRE
Central Odontológica Ltda-EPP

Valor Unitário

Valor Total
Mensal

Valor Global
(12 meses)

Valor Unitário

Valor Total
Mensal

Valor Global
(12 meses)

Valor Unitário

Valor Total
Mensal

Valor Global
(12 meses)

R$ 146,56

R$ 4.689,92

R$ 56.279,04

R$ 150,00

R$ 4.800,00

R$ 57.600,00

R$ 245,77

R$ 7.864,64

R$ 94.375,68

Ato seguido, a responsável pelo certame após a conferência dos valores propostos para o item, informou ao
representante da empresa AMEFRE Central Odontológica Ltda-EPP que havia a ausência do valor Global
na proposta apresentada. Então, solicitou ao representante a empresa a inclusão da informação de próprio
punho. O representante da empresa realizou o ajuste na proposta.
Também, a responsável pelo certame após a conferência dos valores propostos para o item, informou ao
representante da empresa PELISERV Equip. e Serv. Odondo-Médicos Ltda-ME que havia divergência na
quantidade de cadeiras odontológicas na proposta apresentada. Então, solicitou ao representante a empresa
a inclusão de próprio punho da informação e ajuste dos valores Total Mensal e Total Global. O representante
da empresa realizou o ajuste na proposta.
Após a conferência dos valores, a responsável pelo certame com a colaboração dos membros da equipe de
apoio, examinou a compatibilidade do objeto e condições de execução com aqueles definidos em Edital e em
conformidade com a pesquisa de mercado.
A responsável pelo certame perguntou aos representantes das empresas se gostariam de verificar as
propostas apresentadas e nenhum representante manifestou interesse.
Ato seguido, a responsável pelo certame classificou a proposta apresentada pela empresa INNOVAMED
Manutenção de Equip. Médicos Ltda pelo Valor Global (12 meses) de R$ 56.279,04 (cinquenta e seis mil
duzentos e setenta e nove reais e quatro centavos).
Em seguida, foi rubricado e aberto o Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO pela responsável pelo certame e equipe
de apoio, contendo a documentação da empresa INNOVAMED Manutenção de Equip. Médicos Ltda.
A responsável pelo certame perguntou aos representantes das empresas se gostariam de verificar a
inviolabilidade do Envelope nº 2 e nenhum representante manifestou interesse.
Analisados os documentos de habilitação, foi verificado que a empresa INNOVAMED Manutenção de
Equip. Médicos Ltda apresentou os documentos em conformidade ao exigido no edital, então, habilitada a
referida empresa. Após, foram rubricados os documentos pela equipe de apoio e responsável pelo certame.
A responsável pelo certame perguntou aos representantes das empresas se gostariam de verificar os
documentos apresentados pela empresa INNOVAMED Manutenção de Equip. Médicos Ltda e o
representante da empresa PELISERV Equip. e Serv. Odondo-Médicos Ltda-ME manifestou interesse,
então, verificou e rubricou os documentos.
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RESULTADO
Assim, a empresa INNOVAMED Manutenção de Equip. Médicos Ltda foi declarada vencedora com o
Valor Global (12 meses) de R$ 56.279,04 (cinquenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais e
quatro centavos).
A responsável pelo certame perguntou aos representantes das empresas se alguém gostaria de interpor
recurso e nenhum representante manifestou interesse na interposição de recurso.

ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 10h53min, 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

Willian Marcelino Franco
Membro da Equipe de Apoio

Tiago Candido Torres
Membro da Equipe de Apoio

Marcelo Jorge Donato
Membro da Equipe de Apoio

EMPRESA

REPRESENTANTE

INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS LTDA

Amadeu Tavares Rodrigues

PELISERV EQUIP. E SERV. ODONDO-MÉDICOS LTDA-ME

Aparecido Pelisser

AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA-EPP

Aline Freitas Barreto Civile

Página 3 de 3

ASSINATURA

