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ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, 

MODALIDADE COLETA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

JARDINAGEM PARA AS UNIDADES, SOB A GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 

NO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DE ROÇAGEM, 

PODAS, JARDINAGEM, LIMPEZA E DESCARTE DE TODO MATERIAL REFERENTE AO 

SERVIÇO EXECUTADO, EM LOCAL APROPRIADO, DE RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA. 

PREÂMBULO 

Aos 21 dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 11h30min, na Associação Saúde da Família 

(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital reuniu-se 

o responsável pelo certame e a Equipe de Apoio para atuar na continuidade da Sessão Pública de 

Seleção de Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços nº 010/2018 e Processo nº 011/2018. 

Sessão reaberta, foi recebido a nova proposta da empresa proponente M.S MAXIMO SERVIÇOS, 

sendo lançada conforme abaixo: 

 

Desta forma, a empresa M.S MAXIMO SERVIÇOS foi classificada para a fase de Habilitação com o 

menor valor total do item de R$ 7.165,43 (sete mil cento e sessenta e cinco Reais e quarenta e 

três centavos). 

Em seguida, foi aberto o ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa M.S MAXIMO SERVIÇOS. 

O responsável pelo certame, com fulcro no item 18.6 do Edital, suspendeu a sessão às 11h40 

para análise dos documentos de habilitação, quais sejam atestados de Capacidade Técnica e de 

Qualificação-Econômico-Financeira da empresa proponente.  

Foi realizada diligência para confirmação dos atestados de capacidade técnica, sendo possível a 

confirmação de apenas um atestado estando em conformidade com o solicitado em Edital.  

Quanto a Qualificação-Econômico-Financeira a empresa apresentou declaração conforme ANEXO 

VIII do Edital e foi verificado pela área contábil da ASF que procedeu com as diligências 

necessárias e chancelou, confirmando o documento de acordo com o Edital. 

A sessão foi reaberta às 12h15. 

Analisados os documentos de habilitação da empresa M.S MAXIMO SERVIÇOS, conclui-se que: 

Quanto à Habilitação Jurídica: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto à Regularidade Fiscal: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Contratação de serviço de Jardinagem para as

Unidades Básicas de Saúde, sob a gestão da

Associação Saúde da Família no município de

Araçatuba, de forma a atender as necessidades

de roçagem, podas, Jardinagem, limpeza e

descarte de todo material referente ao serviço

executado, em local apropriado, de

responsabilidade da contratada;

18 8429,92 0,85 7.165,43
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Quanto à Qualificação-Econômico-Financeira: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto à Qualificação Técnica: a empresa atendeu a todos os requisitos; 

Quanto às Declarações: a empresa atendeu a todos os requisitos.  

Finalmente, a empresa M.S MAXIMO SERVIÇOS foi declarada HABILITADA, com o menor valor 

total do item de R$ 7.165,43 (sete mil cento e sessenta e cinco Reais e quarenta e três centavos). 

Na sequência, o responsável pelo certame, com fulcro no item 10.5 do Edital, passou a negociar 

os valores apresentados na proposta, oferecendo redução no valor por M² para R$ 0,70 sendo a 

proposta recusada pelo proponente. Que em contraproposta ofertou a redução para R$ 0,75, sendo 

aceito pelo responsável pelo certame, ficando da seguinte forma: 

 

RESULTADO 

 

Dessa forma, a empresa M.S MAXIMO SERVIÇOS foi declarada VENCEDORA do certame, com o 

menor valor total do item de R$ 6.322,44 (seis mil trezentos e vinte e dois Reais e quarenta e 

quatro centavos). 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais a ser tratado, às 12h45min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata 

que será assinada pelos responsáveis e representantes presentes.  

 

 

ASSINAM:  

_____________________________________ 

Ramon Ribeiro                       

Responsável pelo Certame 

_____________________________________ 

David Dantas                                                                                                                        

Membro da Equipe de Apoio 

_____________________________________ 

Kennedy Caetano de Souza                                     

Membro da Equipe de Apoio 

EMPRESA 
ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE 

M.S MAXIMO SERVIÇOS  

 

Contratação de serviço de Jardinagem para as

Unidades Básicas de Saúde, sob a gestão da

Associação Saúde da Família no município de

Araçatuba, de forma a atender as necessidades

de roçagem, podas, Jardinagem, limpeza e

descarte de todo material referente ao serviço

executado, em local apropriado, de

responsabilidade da contratada;

18 8429,92 0,75 6.322,44
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