ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES MODALIDADE COLETA DE PREÇO N°
010/2014, PROCESSO ASF Nº 034/2014, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA
AGRUPADA (MALOTE), A SER EFETUADO ENTRE AS DEPENDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA
FAMÍLIA – ASF E UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA, PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO GLOBAL.

PREÂMBULO
Aos 24 dias do mês de Junho de dois mil e quatorze, às 09h45min, 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 13/06/2014 e publicado no site da Associação Saúde da
Família www.saudedafamilia.org em 13/06/2014.

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 da única empresa que compareceu ao certame em conformidade com o item
9 do Edital:
EMPRESA

OLIVEIRA & SAMPAIO DE TRANSPORTE E LOG. LTDA

CNPJ

11.649.768/0001-07

A empresa OLIVEIRA & SAMPAIO DE TRANSPORTE E LOG. LTDA enviou representante não qualificado
para representá-la. Em conformidade ao item 9.7 do edital o simples portador não poderá manifestar-ser
nessa sessão.
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.
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Após, foi aberto o ENVELOPE DE Nº 01 - PROPOSTA e passou-se para rubrica da proposta pelo
responsável pelo certame e equipe de apoio.
Ato seguido, a responsável pelo certame após a conferência dos valores propostos para o item, informou
ao representante da empresa OLIVEIRA & SAMPAIO DE TRANSPORTE E LOG. LTDA que os valores da
proposta apresentada não conferem com exatidão dos cálculos e quantidade de pontos definidos em
edital. Então, a responsável pelo certame invocou o item 18.5 do edital, fixando nova data para que a
empresa apresente nova proposta, a saber, dia 26 de Junho de 2014 às 14h00 para continuidade do
certame.

ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 10h18min, 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

Página 2 de 2

Tiago Candido Torres
Membro da Equipe de Apoio

