ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE COLETA DE
PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE CR DIGITAL, E SISTEMA PACS PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS OBTIDAS
ATRAVÉS DE RAIOS-X NA APLICAÇÃO DO RADIODIAGNÓSTICO, EM UNIDADES DE SAÚDE
SOB A GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.
PREÂMBULO
Aos 11 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 09h14min, reuniu-se o responsável pelo certame
e a Equipe de Apoio, bem como os representantes das empresas proponentes, por Videoconferência,
para atuar na Sessão Pública de Seleção de Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços nº 009/2020
e Processo nº 024/2020.
O Edital foi publicado no jornal O ESTADO DE SÃO PAULO e no site da Associação Saúde da Família
(www.saudedafamilia.org).
Foram publicados no site da ASF 01 (um) Pedido de Esclarecimento I e 01 (uma) Decisão de
Impugnação ao Edital.
O Responsável pelo Certame, com fulcro no item 22.10 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.
Os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO”, bem como os documentos de
credenciamento das empresas proponentes TRT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, SEEMED
REPRESENTAÇÕES LTDA e KONTATO COMERCIAL LTDA, foram recebidos na recepção da ASF,
tempestivamente, na forma do Edital.
Foi realizada a consulta das empresas participantes no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS
INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo que a empresa proponente está apta a participar da
presente Seleção.
CREDENCIAMENTO
Após, passou-se ao credenciamento dos representantes das empresas, os quais acessaram a
videoconferência, sendo constatado que todas empresas atenderam aos requisitos do item 8 do Edital,
sendo os representantes credenciados, conforme abaixo:
EMPRESA

CNPJ

REPRESENTANTE

TRT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

02.998.899/0001-09

SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA

07.271.413/0001-50

ERIKA KAWACHI
EMERSON FLORES
RIBEIRO

KONTATO COMERCIAL LTDA

61.304.069/0001-01

DIOGO SANTOS FELIPPE

PROPOSTAS
Seguindo com a verificação da inviolabilidade do ENVELOPE DE Nº 01 - PROPOSTA, estes foram
rubricados pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.
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Foram abertos os ENVELOPES DE Nº 01 – PROPOSTA, passando-se à análise, envio e rubrica das
propostas pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.
O Responsável pelo certame suspendeu a sessão às 09h50min, sendo reaberta às 11h03min, para
verificação das propostas.
As empresas TRT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA e SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA
tiveram suas propostas desclassificadas, sendo que a primeira apresentou valor ao ITEM 1 de sua
proposta com valor acima da média de mercado aferida pela ASF, conforme subitem 11.2.4 do Edital.
A segunda proponente, apresentou o ITEM 7 da Proposta com valor acima da média de mercado
aferida pela ASF, conforme o subitem 11.2.4 do Edital, bem como não apresentou a proposta nos
moldes do item 9.1, uma vez que não somou o item 7 da proposta ao valor total do Lote.
Após, os valores da proposta foram lançados em planilha conforme abaixo:

Item

1

2

Descrição
Digitalizador de Imagens com software,
Console de operação (CPU, mouse e teclado)
Monitor da tela mínimo de 17 polegadas
touch screen opcional específico para
visualização de imagens radiológicas com
resolução mínima de 100μm e máximo 200μm
e um Nobreak;
Sistema PACS com servidor compatível com
a quantidade de exames realizados em cada
unidade para gestão e tratamento da
imagem, armazenamento, visualização e
distribuição, interna e externa com
atualização e suporte técnico e Nobreak

TRT

SEEMED

KONTATO

Valor unitário

Valor unitário

Valor unitário

4.687,03

4.200,00

3.750,00

2.100,00

3.140,00

2.290,00

3

Cassetes e plates 18x24

350,00

405,00

400,00

4

Cassetes e plates 24x30

420,00

455,00

410,00

5

Cassetes e plates 35x43
Impressora compatível com a CR e com
qualidade de impressão suficiente para
análise dos exames com fornecimento de
suprimentos: Toner e papel

490,00

630,00

580,00

560,00

939,00

680,00

6
7

Impressão excedente – valor por página
Total da proposta

0,97

1,10

0,85

8.608,00

9.770,10

8.110,85

As propostas foram encaminhadas, via Correio Eletrônico, ao membro técnico da equipe de apoio, o
qual avaliou e posicionou-se favorável a continuidade da presente Seleção de Fornecedores.
Ato contínuo, a empresa KONTATO COMERCIAL LTDA, foi classificada com menor valor total do
lote de R$ 8.110,85 (oito mil, cento e dez Reais e oitenta e cinco centavos).
HABILITAÇÃO
Em seguida, foi verificada a inviolabilidade do ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa
KONTATO COMERCIAL LTDA e rubricado pela equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.
Após, foi aberto o ENVELOPE Nº 2 de Habilitação, passando-se à análise da documentação pela
equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.
O responsável pelo certame, suspendeu a sessão às 11h36min para o envio dos documentos às áreas
técnicas e contábeis da ASF.
Foram encaminhados os documentos da Habilitação Técnica ao membro técnico da equipe de apoio,
Sr. Edmundo, via correio eletrônico.
Os documentos Contábeis da proponente foram encaminhados, via correio eletrônico, à Contabilidade
da ASF.
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A sessão foi reaberta às 13h18min.
Analisados os documentos de habilitação da empresa KONTATO COMERCIAL LTDA, 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;
Quanto à Qualificação-Econômico-Financeira: a empresa atendeu a todos os requisitos;
Quanto à Qualificação Técnica: a atendeu a todos os requisitos;
Quanto às Declarações: a empresa atendeu a todos os requisitos.
Finalmente, a empresa KONTATO COMERCIAL LTDA foi declarada HABILITADA com menor valor
total do lote de R$ 8.110,85 (oito mil, cento e dez Reais e oitenta e cinco centavos).
O responsável pelo certame, conforme item 11.5 do Edital, passou a negociar com o representante da
empresa habilitada, o que solicitou a redução de 5% no valor total do lote, o que foi negado pelo
representante que, contrapropôs o valor de 2,5% no valor total da proposta, aceito pelo responsável
pelo certame, ficando da seguinte forma:
KONTATO
Item Descrição
Valor unitário
Digitalizador de Imagens com software, Console de
operação (CPU, mouse e teclado) Monitor da tela
mínimo de 17 polegadas touch screen opcional
1
3.656,25
específico para visualização de imagens
radiológicas com resolução mínima de 100μm e
máximo 200μm e um Nobreak;
Sistema PACS com servidor compatível com a
quantidade de exames realizados em cada unidade
para gestão e tratamento da imagem,
2
2.232,75
armazenamento, visualização e distribuição,
interna e externa com atualização e suporte
técnico e Nobreak
3

Cassetes e plates 18x24

390,00

4

Cassetes e plates 24x30

399,75

5

Cassetes e plates 35x43
Impressora compatível com a CR e com qualidade
de impressão suficiente para análise dos exames
com fornecimento de suprimentos: Toner e papel

565,50

6
7

663,00

Impressão excedente – valor por página
Total da proposta

0,83
7.908,08

RESULTADO
Dessa forma, a empresa KONTATO COMERCIAL LTDA foi declarada VENCEDORA do certame, com
menor valor total do lote de R$ 7.908,08 (sete mil, novecentos e oito Reais e oito centavos).

RECURSO
Conforme item 21.1 do Edital de Seleção de Fornecedores, os documentos recebidos e analisados
serão digitalizados e enviados às empresas proponentes, que deverão observar os prazos para
eventuais manifestação e interposição de recurso
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ENCERRAMENTO
Nada mais a ser tratado, às 13h34min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata, lida
a todos, que será enviada por e-mail aos representantes das empresas proponentes, para sua
concordância via correspondência eletrônica.
ASSINAM:

_____________________________________
Ramon Ribeiro
Responsável pelo Certame

__________________________________
Kennedy Caetano de Souza
Membro da Equipe de Apoio

________________________________
Edmundo Malheiros
Membro Técnico da Equipe de Apoio

__________________________________
Marcia Ariede
Membro da Equipe de Apoio - Contabilidade
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