ATA DE SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE COLETA DE
PREÇOS Nº 014/2015 E PROCESSO ASF N° 057/2015, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GERENCIAMENTOS DE DOCUMENTOS
PARA A ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO CRITÉRIO MENOR PREÇO GLOBAL.

PREÂMBULO
Aos 24 dias do mês de Junho de dois mil e quinze, às 09h33min, 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 DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços em 16/06/2015 e publicado
no site da Associação Saúde da Família (www.saudedafamilia.org) em 16/06/2015.

CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, foram recebidos os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO” em
concordância com o Edital.
Após, passou-se ao credenciamento dos representantes que compareceram a esta Seleção de
Fornecedores, conforme requisitos do Edital, tendo todos cumprido com os requisitos exigidos
no item 9 do Edital, portanto, credenciados para representar as respectivas empresas.
EMPRESA

CNPJ

REPRESENTANTE

ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA

65.689.895/0001-69

Cynthia Rivetti

P3IMAGE COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

02.265.444/0001-84

Fabio Belanda Trofino

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, 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 o representante da empresa P3IMAGE COM. E SERV. DE INFORMÁTICA
LTDA manifestou interesse, então, verificou e rubricou 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.
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Os valores das propostas encontram-se relacionadas no quadro abaixo:
ITEM

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

QTDE.
MENSAL

ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA

P3IMAGE COM. E SERV. DE INFORMÁTICA
LTDA

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MENSAL

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MENSAL

1

Cadastro por caixa tipo padrão (0,14 x 0,25 x 0,37)
20 kg realizado via internet pelo CONTRATANTE

100

R$ 0,05

R$ 5,00

R$ 1,00

R$ 100,00

2

Cadastro por documento realizado via internet pelo
CONTRATANTE

2000

R$ 0,05

R$ 100,00

R$ 1,00

R$ 2.000,00

3

Aquisição Caixa tipo padrão (0,14 x 0,25 x 0,37) 20
kg, contendo lacre, etiqueta e planilha de controle.

100

R$ 6,50

R$ 650,00

R$ 6,00

R$ 600,00

4

Armazenamento de caixa tipo padrão (0,14 x 0,25
x 0,37) 20 kg

10000

R$ 1,78

R$ 17.800,00

R$ 1,20

R$ 12.000,00

50

R$ 1,34

R$ 67,00

R$ 2,50

R$ 125,00

25

R$ 3,00

R$ 75,00

R$ 30,00

R$ 750,00

5

6

Manuseio/movimentação normal (até 24hs) por
caixa tipo padrão, limite operacional de 50
caixas/dia
Manuseio/movimentação urgente (até 4hs) por
caixa tipo padrão, limite operacional de 25
caixas/dia

7

Manuseio por prontuário/documento (até 4 horas)

10

R$ 3,00

R$ 30,00

R$ 2,50

R$ 25,00

8

Manuseio por prontuário/documento (até 24 horas)

25

R$ 2,00

R$ 50,00

R$ 30,00

R$ 750,00

5

R$ 74,22

R$ 371,10

R$ 60,00

R$ 300,00

5

R$ 252,40

R$ 1.262,00

R$ 150,00

R$ 750,00

50

R$ 1,00

R$ 50,00

R$ 5,00

R$ 250,00

100

R$ 0,40

R$ 40,00

R$ 5,00

R$ 500,00

50

R$ 3,50

R$ 175,00

R$ 6,00

R$ 300,00

1

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

TOTAL MENSAL

R$ 20.775,10

TOTAL MENSAL

R$ 20.950,00

TOTAL GLOBAL
(12 MESES)

R$ 249.301,20

TOTAL GLOBAL
(12 MESES)

R$ 251.400,00

9

10

Transporte Normal de 01 á 10 caixas tipo padrão solicitação realizada até as 15:00hs entrega no dia
posterior até as 18:00hs
Transporte Urgente de 01 á 10 caixas tipo padrão solicitação até as 12:00hs entrega no mesmo dia
até as 18:00hs

11

Digitalização por página envio por E-mail (Até 4
horas)

12

Digitalização por página envio por E-mail (Até 24
horas)

13

Retirada (Expurgo) por caixa padrão (0,14 x 0,25 x
0,37) 20 kg

14

Sistema Web de Gestão

Em seguida, a responsável pelo certame, com o auxílio da equipe de apoio, examinou a
especificação técnica e valores das propostas apresentadas pelas empresas e, constatou que a
empresa ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA em sua proposta, o cálculo matemático
aplicado ao item 3 (Aquisição Caixa tipo padrão (0,14 x 0,25 x 0,37) 20kg, contendo lacre,
etiqueta e planilha de controle) não estava correto, o que consequentemente refletiu também
no valor global da proposta. Assim, com base no item 17.6 do edital, solicitou a representante
que realizasse a correção. A representante acatou o solicitado e realizou a correção. Dessa
forma, todas as propostas atendem as exigências edilícias.
Desta forma, as empresas foram classificadas para a fase de habilitação, respeitando a seguinte
ordem de colocação:
1º COLOCADA: ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA com o com o Valor Global de
R$ 249.301,20 (duzentos e quarenta e nove mil trezentos e um reais e vinte centavos).
2º COLOCADA: P3IMAGE COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA com o com o Valor Global de
R$ 251.400,00 (duzentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais).
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Ato seguido, a responsável pelo certame perguntou se algum representante gostaria de verificar
as propostas apresentadas e não houve interesse.
Desta forma a empresa ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA foi classificada em primeiro
lugar para a fase de Habilitação.
Em seguida, foi verificado a inviolabilidade do ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa
ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA pela responsável pelo certame e sua equipe de apoio.
Na sequência, a responsável pelo certame perguntou ao representante da empresa P3IMAGE
COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA se gostaria de verificar a inviolabilidade do ENVELOPE Nº
2 - HABILITAÇÃO e o mesmo não manifestou interesse.
Analisados os documentos de habilitação pela responsável pelo certame em conjunto com a
equipe de apoio, foi identificado que a empresa ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
apresentou os documentos em conformidade ao exigido no edital. Após, foram rubricados os
documentos pela equipe de Apoio.
Ato seguido, a responsável pelo certame perguntou ao representante da empresa P3IMAGE
COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA se gostaria de verificar os documentos de habilitação
apresentados pela empresa, o mesmo não manifestou interesse.
Então, a responsável pelo certame declarou habilitada a empresa ARKTEC GUARDA DE
DOCUMENTOS LTDA.
Em seguida, a responsável pelo certame invocou o item 17.5 para negociar o valor da proposta
apresentada pela empresa ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA para o objeto licitado,
considerando a média de mercado alcançada. Assim, iniciou a negociação com o representante
da empresa efetivando proposta de redução do Valor Global ordem de 30%, perfazendo o Valor
Global de R$ 174.510,84 (cento e setenta e quatro mil quinhentos e dez reais e oitenta e quatro
centavos). A representante então consultou a empresa e não aceitou a proposta e, fez uma
contraproposta de redução de 28%, perfazendo o Valor Global de R$ 179.496,86 (cento e
setenta e nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos). A responsável
pelo certame juntamente com a equipe de apoio, aceitou a contraproposta feita pela
representante.
Assim, encerrou a negociação com a empresa.
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RESULTADO

Assim, a responsável pelo certame declarou vencedora a empresa ARKTEC GUARDA DE
DOCUMENTOS LTDA com o Valor Global de R$ 179.496,86 (cento e setenta e nove mil
quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos).
A responsável pelo certame perguntou ao representante da empresa P3IMAGE COM. E SERV. DE
INFORMÁTICA LTDA se gostaria de interpor recurso e não houve interesse. Também, perguntou
ao representante se gostaria de retirar o envelope de Habilitação entregue e o mesmo
manifestou interesse e o retirou.
A adjudicação e homologação do objeto da licitação serão analisados pela Coordenação
Administrativa da ASF, a fim de que haja a convocação para assinatura do contrato.

ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 10h44min, 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

EMPRESA
ARKTEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
P3IMAGE COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA
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_____________________________________
Bruno Gallo
Membro da Equipe de Apoio

REPRESENTANTE

