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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 NEFROLOGIA – INCLUINDO PROCEDIMENTOS DIALITICOS DE 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ELETIVOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, EMISSÃO DE PARECER, VISITAS TÉCNICAS E 

CONSULTAS AMBULATORIAIS A PACIENTES INTERNADOS EM SERVIÇOS DE PRONTO 

ATENDIMENTO, GERIDOS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Aos16 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 10h13min, 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 da Seleção de Fornecedores, 
por videoconferência, na Modalidade Coleta de Preços nº 008/2022 e Processo nº 049/2022. 

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.  

Foi recepcionado o envelope 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 empresa proponente foi recebido na recepção da ASF, tempestivamente, na forma do Edital. 

 

Foi realizada a consulta da empresa participante no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS 

E SUSPENSAS (CEIS), sendo que a empresa proponente está apta a participar da presente Seleção. 

 

Após, passou-se ao credenciamento do representante da empresa, que acessou a videoconferência, 

sendo constatado que a empresa atendeu aos requisitos do item 8 do Edital, sendo o representante 

credenciado, conforme abaixo: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

NEFROTEC- NEFROLOGIA E TERAPIAS 
EXTRACORPOREAS LTDA. 

30.288.506/0001-09 Saurus Mayer Coutinho  

 

 

Com relação à Carta de Credenciamento, esta não foi assinada pelo Administrador da empresa, entretanto 
o credenciamento foi assinado por um dos sócios da empresa NEFROTEC- NEFROLOGIA E TERAPIAS 
EXTRACORPOREAS LTDA. , e, considerando que este também é representante legal da empresa, o 
credenciamento é válido. 

 

http://www.saudedafamilia.org/
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Em seguida, passou-se para a fase de abertura dos envelopes de nº de Nº 01 – PROPOSTA. 

 

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. 

 

A proposta apresentada foi assinada por um dos sócios da empresa, porém não o sócio administrador. 

Ainda com relação a proposta, o representante da empresa foi questionado durante a sessão a respeito 
do valor do item 2 sobre a exequibilidade desde, sendo representante esclareceu que possui condições 
de atendimento ao objeto contratual, pois possui a estrutura própria para a execução da prestação de 
serviços, por se tratar de uma empresa com objeto específico de nefrologia, estes conseguem negociar 
insumos e materiais com preços diferenciados. 

 

Portanto, foi solicitado à empresa, conforme o item 10.9 do Edital, que encaminhasse proposta de mesmo 
conteúdo assinada por seu sócio administrador. 

 
 
Assim, o valor da proposta foi apresentado, conforme abaixo: 
 
 
01ª colocada: NEFROTEC- NEFROLOGIA E TERAPIAS EXTRACORPOREAS LTDA., com menor 

valor total do lote de R$   5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); 

 
 
Desta forma, passou-se para abertura do ENVELOPES de Nº 2 – HABILITAÇÃO da empresa TEC- 
NEFROLOGIA E TERAPIAS EXTRACORPOREAS LTDA. 

 

Em adiantados trabalhos, ainda que a proposta deva ser adequada o responsável pelo certame passou a 
abertura para análise prévia dos documentos de habilitação, dos quais os documentos de habilitação 
econômica financeira e qualificação técnica foram encaminhados para o crivo das áreas competentes. 

 

Da análise prévia da documentação de habilitação verificou=se que as declarações foram assinadas por 
um dos sócios, porém não foram assinadas pelo sócio administrador. Desta forma, em adiantamento as 
fases, o responsável pelo certame solicitou que juntamente com o encaminhamento das propostas a 
empresa, em consonância com o item 17.4 do Edital, encaminhasse as declarações devidamente 
assinadas pelo sócio administrador. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3/4 
 

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 - Higienópolis – São Paulo – SP 
Tel: 11 3154-7050 - www.saudedafamilia.org 

 

DA SUSPENSÃO 

A sessão foi suspensa, para envio da documentação supramencionada e análise das demais 

documentações pelas áreas competentes, cujo prazo estabelecido até as 10 horas do dia 18/08/2022 

quando será reaberta. 

 

 

 
 
ASSINAM:  

 

 

__________________________________                      
Ramon Ribeiro 

Responsável pelo Certame 

 

__________________________________                      
Wandemberg de Figueiredo Sampaio 

Membro da Equipe Técnica 

  

__________________________________                     
Adriana Albertini 

Membro da Equipe Apoio 

_________________________________ 
Maria das Graças Almeida de Oliveira 

Membro da Equipe Apoio 
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ANEXO I – PROPOSTA 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO  TIPO DE COBRANÇA  VALOR PROCEDIMENTO 

Hemodiálise convencional intermitente – até 4h Por sessão R$ 650 

Hemodiálise convencional prolongada – entre 6h e 
10h 

Por sessão R$    680                                                         
- 

Hemodiálise Contínua CRRT 24 hs 
Por sessão 

R$ 4.100 

Parecer / visita médica Por parecer/visita R$ 70,00 

Valor total do lote  R$ 5.500,00 
 


