ATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA MODALIDADE
COLETA DE PREÇOS, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE DE COMPUTADORES (NOTEBOOK) E
ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) E PERIFÉRICOS (MONITOR, TECLADO EMOUSE) COM
MANUTENÇÃO CORRETIVA COM PEÇAS PARA USO NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.

Aos 15 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às 10h08min, 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 Sessão Pública por videoconferência, de Seleção
de Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços nº 005/2022 e Processo nº 041/2022.
O edital foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, bem como no site da Associação Saúde da Família
(www.saudedafamilia.org).
O Responsável pelo Certame, com fulcro no item 23.8 do Edital, esclarece que a Associação Saúde da
Família, em consonância ao previsto no artigo 15º de seu Regulamento de Compras e Contratações de Obras
e Serviços, não está obrigada a contratar com a proponente vencedora, podendo suspender ou cancelar a
qualquer tempo e em qualquer fase os procedimentos de seleção que houver iniciado, assim como recusar a
participação em seleção ou a contratação de pessoa física ou jurídica que tenha demonstrado incapacidade
administrativa, financeira ou técnica ou má conduta ética na execução de contrato anterior firmado com a
ASF, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou reembolso de quem se entender
prejudicado.
Houve uma rerratificação do edital, relativa ao item 4, da seleção de fornecedores, sendo esta devidamente
publicada no site da ASF.
Foram recepcionados os envelopes de 01 (uma) empresa interessada em participar do certame.
Os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO”, bem como os documentos de credenciamento
da (s) empresa (s) proponente (s) foi recebido na recepção da ASF, tempestivamente, na forma do Edital.
Foi realizada a consulta da(s) empresa(s) participante(s) no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo que a(s) empresa(s) proponente(s) esta(ão) apta(s) a
participar(em) da presente Seleção.
O Responsável pelo certame passou a análise dos documentos relativos ao credenciamento.
Após, passou-se ao credenciamento do (s) representante (s) da (s) empresa (s), que acessou (ram) a
videoconferência, sendo constatado que a (s) empresa (s) atende (ram) aos requisitos do item 8 do Edital,
sendo credenciado (s), conforme abaixo:

EMPRESA
ARKLOK EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA

CNPJ
10.489.713/0001-14

REPRESENTANTE
RICARDO CARDOSO
GONÇALVES BIANCHO

Seguindo com a verificação da inviolabilidade dos ENVELOPES DE Nº 01 - PROPOSTA, estes foram
rubricados pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF, conforme os itens 9 e 10 do Edital.
Em seguida, passou-se para a fase de abertura dos envelopes de Nº 01 – PROPOSTA
O Responsável pelo certame passou a análise da proposta, onde se verificou que a respectiva proposta
comercial se afigurou inexequível, pois apresentou o valor total abaixo da média do mercado, neste sentido e

conforme item 10.3.3 e subitens do Edital, foi solicitado a empresa ARKLOK EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA, comprovar a exequibilidade da proposta comercial.
A empresa informou que não seria possível apresentar a comprovação dos preços praticados, tendo em vista
que houve um erro interno de execução da proposta. Por fim, optaram por declinar da presente Seleção de
Fornecedores.
Assim, os valores das propostas da(s) empresa(s) foram apresentados, conforme abaixo:

DESCRIÇÃO

ARKLOK
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA
VALOR UNITARIO

1

Computador Portátil (Notebook) – Padrão

R$ 119,90

2

Computador
Portátil
(Notebook)
–
Avançado
Estação de Trabalho (desktop) completo
modelo padrão
Estação de Trabalho (desktop) completo
modelo padrão - (2 monitores)
Estação de Trabalho (desktop) completo
modelo avançado
Estação de Trabalho (desktop) completo
modelo básicos

R$ 149,90

ITEM

3
4
5
6

R$ 124,80
R$ 136,80
R$ 136,80
R$ 109,90
R$ 778,10

QUANTIDADE TOTAL

Considerando que as fases da proposta não puderam se cumprir, conforme estabelecido no item
10 do Edital, não é possível a apresentação de novas propostas dado o declínio da empresa
participante.
Por derradeiro, o Responsável pelo certame declara então FRACASSADO a presente sessão, de forma que
o Edital da Seleção de Fornecedores será republicado oportunamente.
ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, 11:h09min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata que foi lida a
todos e será publicada no site da ASF.
ASSINAM:
__________________________________
Ramon Ribeiro
Responsável pelo Certame
__________________________________
Rodrigo Nezi Ribeiro
Membro da Equipe Técnica
________________________________
Maria das Graças Almeida de Oliveira
Membro da Equipe Apoio

_____________________________________
Anderson Ranzatto Pimenta
Membro da Equipe Apoio

