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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA MODALIDADE COLETA DE 

PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS 

DE REPOSIÇÃO, PARA OS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS 

DAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.   

                                    

Ao 01 dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10h40min, na Associação Saúde da Família 
(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital estiveram 
reunidos 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 009/2022 e Processo nº 
051/2022. 

O edital foi republicado 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.  
 
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 CNPJ REPRESENTANTE 

SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL 
LTDA - ME 

06.330.557/0001-77 
WELLINGTON GOES DE 
OLIVEIRA 

 
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 
 
Assim, os valores das propostas da(s) empresa(s) foram apresentados, conforme abaixo: 
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LOTE 01- REDE HORA CERTA LAPA   

LOTE  LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  VALOR MENSAL VALOR 12 MESES 

1 COMPLEXO HOSPITALAR SOROCABANA  R$ 3.100,00 R$37.200,00 

    

LOTE 02 – REDE HORA CERTA BRASILANDIA   

LOTE  LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  VALOR MENSAL VALOR 12 MESES 

2 REDE HORA CERTA BRASILÂNDIA R$ 3.100,00 R$37.200,00 

 
   

LOTE 03 – REDE HORA CERTA CAPELA DO SOCORRO    

LOTE  LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  VALOR MENSAL VALOR 12 MESES 

3 REDE HORA CERTA CAPELA DO SOCORRO R$3.100,00 R$37.200,00 

 
O Responsável pelo certame passou a análise da proposta, onde se verificou que a única e respectiva 

proposta comercial SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA – ME se apresentou em 

conformidade. 

 

O responsável pelo certame informou sobre o resultado da análise das propostas. Desta forma, a 

classificação ocorreu conforme abaixo: 

 
1ª COLOCADA: SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA – ME com menor valor do LOTE de: 

LOTE 1 R$ 37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos reais); LOTE 2 R$ 37.200,00 (Trinta e sete mil e 

duzentos reais) e LOTE 3 R$ 37.200,00 (Trinta e sete mil e duzentos reais) 

 

 Ato contínuo, foi verificada a inviolabilidade do ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa SOLAR AR 

CONDICIONADO COMERCIAL LTDA – ME e rubricado pela equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.  

 
O responsável pelo certame suspendeu a sessão às 11h15min, para análise dos documentos de 

habilitação da empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA – ME. 

 

Fora realizada diligência, para verificação da Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários e da 

Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União, as respectivas com vigência expirada, sendo constatado pendencia em ambas, motivo pelo qual, 

nos termos do subitem 17.4, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis para regularização da 

documentação, com apresentação dos correspondentes comprovantes hábeis a aferir a regularidade da 

proponente. 

 

A documentação referente a Qualificação-Econômico-Financeira, foi enviada a Equipe Técnica da Área 

Contábil presentes nesta data na instituição, realizaram análise dos documentos apresentados pela 

empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA – ME. Desta forma, ficou constatado que as 

documentações apresentadas são válidas. 

 
As documentações relativas à Qualificação técnica, foram submetidas a análise do Responsável técnico 

da área de Engenharia da ASF, também presente na sessão. 

 
Analisados os documentos de habilitação das empresas, constatou-se que: 

 
Quanto a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA – ME 

 

Quanto à Habilitação Jurídica: a empresa atendeu a todos os requisitos; 
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Quanto à Regularidade Fiscal: a empresa não atendeu aos requisitos, sendo dado prazo para 

regularização. 

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. 

 

Portanto, considerando a necessidade de complementação do processo, após recebida e analisada a 

documentação pendente, será efetuada a ata de conclusão das fases do processo. 

 

ENCERRAMENTO 

 

Nada mais a ser tratado às 14h32 min, 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 

 

__________________________________                     
Antonio Idelco Zampieri  

Membro da Equipe Técnica 

_____________________________ 
Wandemberg de Figueiredo Sampaio 

Membro da Equipe Técnica 

__________________________________                     
Maria das Graças de Almeida Oliveira  

Membro da Equipe Apoio 

_____________________________ 
Adriana Albertini 

 Membro da Equipe de Apoio 

 


