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

PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LICENÇAS PARA GERENCIAMENTO DE 

FILAS, ATRAVÉS DE EMISSÃO DE SENHAS PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

PREÂMBULO 

Aos 03 dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 08h49min, 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 de Seleção de 

Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços nº 011/2019 e Processo nº 033/2019. 

A abertura do certame foi divulgada no Jornal O ESTADO DE SÃO PAULO e publicado no site da 

Associação Saúde da Família (www.saudedafamilia.org). 

Foi realizada consulta das empresas participantes no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatadas que todas estão aptas a participarem do 

certame. 

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 43º de sua Orientação Normativa para 

Compras e Contratações de Obras e Serviços, que não está obrigada a contratar com a proponente 

vencedora, podendo cancelar, revogar, anular e/ou suspender a qualquer tempo e em qualquer 

fase os procedimentos de Seleção que houver iniciado, não havendo de se falar em direito 

adquirido, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou reembolso de quem 

se entender prejudicado. 

CREDENCIAMENTO  

Aberta a sessão, foram recebidos os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO” em 

concordância com o Edital. 

Após, passou-se ao credenciamento dos representantes que compareceram a esta Seleção de 

Fornecedores. 

Foi constatado que todas as empresas atenderam os requisitos do item 8 do Edital, sendo 

credenciados, conforme abaixo: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA 

GESTÃO DE ATENDIMENTO LTDA 
06.284.016/0001-50 

AMANDA MACEIO 

DELIBERAL 

TEC INFORMATION SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA 
29.355.060/0001-09 

RODRIGO OLIVEIRA 

DANZA 

INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA 05.388.357/0001-02 
MARCOS MINORU 

YAMADA 

 

Ao término do credenciamento, às 09h15min, o Responsável pelo Certame informou que estava 

encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

http://www.saudedafamilia.org/
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Seguindo com a verificação da inviolabilidade dos ENVELOPES DE Nº 01 - PROPOSTA, estes foram 

rubricados pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. O Responsável pelo Certame 

questionou aos representantes das empresas se gostariam de verificar a inviolabilidade dos 

envelopes contendo as propostas, sendo que nenhum dos representantes demonstrou interesse.   

Foram abertos os ENVELOPES DE Nº 01 – PROPOSTA, passando-se à análise e rubrica das 

propostas pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. 

Os valores das propostas foram lançados em planilha conforme abaixo: 

 

O responsável pelo certame solicitou ao representante da empresa INFOTV COMUNICAÇÕES 

LTDA, com fulcro no item 9.7 do Edital, que corrigisse a multiplicação do valor total do item 

Licença de módulo Atendimento e, consequentemente, do valor total da proposta, sendo que o 

representante efetuou as correções. 

Na sequência, a proposta da proponente TEC INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

LTDA foi desclassificada, pois apresentou os valores totais dos itens Licença de Módulo 

Gerenciador e Licença de Módulo de visualização de atendimento e indicadores acima da média de 

mercado auferida pela ASF, conforme subitem 11.2.4 do Edital.  

Desta forma, as empresas foram classificadas conforme abaixo: 

1ª COLOCADA: FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO LTDA 

com menor valor total do lote de R$ 17.540,00 (dezessete mil e quinhentos e quarenta Reais). 

2ª COLOCADA: INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA com menor valor total do lote de R$ 19.924,55 

(dezenove mil, novecentos e vinte e quatro Reais e cinquenta e cinco centavos). 

O Responsável pelo Certame questionou, aos representantes presentes, se gostariam de visar as 

propostas apresentadas, sendo que todos os representantes presentes, manifestaram interesse e 

as rubricaram. 

Em seguida, foi verificada a inviolabilidade do ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa FILAH 

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO LTDA e rubricado pela equipe de 

Seleção de Fornecedores da ASF. O Responsável pelo Certame questionou aos representantes se 

gostariam de verificar a inviolabilidade do envelope contendo os documentos de habilitação, porém 

não demonstraram interesse. 

O Responsável pelo certame, com fulcro no item 18.5 do Edital, suspendeu a sessão às 

09h45min. Sendo reaberta às 09h55min. 

ITEM DESCRIÇÃO
QTD. 

ESTIMADA

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

VALOR 

UNIT.
VALOR TOTAL

1 Licença de Módulo Gerenciador 22 R$ 62,97 R$ 1.385,34 R$ 15,00 330,00 R$ 112,90 2.483,80 R$ 35,00 770,00

2 Licença de Módulo Administrador 22 R$ 37,67 R$ 828,74 R$ 15,00 330,00 R$ 32,00 704,00 R$ 20,00 440,00

3 Licença de Módulo Atendimento 350 R$ 21,60 R$ 7.560,00 R$ 15,00 5.250,00 R$ 7,80 2.730,00 R$ 10,77 3.769,50

4
Licença de Módulo de visualização de 

atendimento e indicadores.
20 R$ 44,39 R$ 887,80 R$ 15,00 300,00 R$ 58,02 1.160,40 R$ 35,00 700,00

5 Impressora – mínimo de 4 botões 22 R$ 215,58 R$ 4.742,76 R$ 200,00 4.400,00 R$ 166,70 3.667,40 R$ 215,58 4.742,76

6 Monitor TV mínimo de 32” 63 R$ 150,83 R$ 9.502,29 R$ 110,00 6.930,00 R$ 136,66 8.609,58 R$ 150,83 9.502,29

24.906,93R$  17.540,00R$  19.355,18R$  19.924,55R$  VALOR TOTAL DA PROPOSTA

FILAH TEC INFORMATION INFOTV
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Analisados os documentos de habilitação da empresa FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA 

GESTÃO DE ATENDIMENTO 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, sendo que 

o Responsável pelo certame efetuou diligência quanto a Certidão de Falência e Concordata em 

sessão; 

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

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

Finalmente, a empresa FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO 

LTDA foi declarada HABILITADA, com o com menor valor total do lote de R$ 17.540,00 

(dezessete mil e quinhentos e quarenta Reais). 

Foi questionado aos representantes presentes se gostariam de verificar os documentos de 

habilitação da proponente FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO 

LTDA, sendo que o representante da empresa proponente INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA os 

verificou e os rubricou. 

Ao final o representante da empresa TEC INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 

questionou que não seria possível auferir se a empresa habilitada atende as especificações do 

edital por ausência de especificação técnica dos produtos ofertados. O representante da empresa 

INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA questionou a falta de inserção do mini pc na proposta do Edital. 

O Responsável pelo certame, inicialmente explicou, em primeiro lugar, que especificação técnica 

não era exigência editalícia e o item mini pc não foi exigido na proposta não podendo ser 

prejudicada as propostas apresentadas, uma vez que não foram exigidos no ato convocatório. Foi 

explicado, também, aos representantes que questões técnicas ou relacionadas a proposta, bem 

como quaisquer outras relacionadas ao Edital, deveriam ter sido objeto de questionamento, nos 

moldes do item 6.1 do Edital, não cabendo para o momento do curso da sessão, este tipo de 

questionamento, uma vez que o prazo para tanto está prescrito. 

 

RESULTADO 

 

Dessa forma, a empresa FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO 

LTDA foi declarada VENCEDORA do certame, com menor valor total do lote de R$ 17.540,00 

(dezessete mil e quinhentos e quarenta Reais). 

 

O Responsável pelo certame, consignou que para efetivação do Contrato com a empresa 

VENCEDORA, esta deverá apresentar documentos que comprovem a exequibilidade do seu preço. 

Não havendo a referida comprovação, será convocado a empresa Classificada em 2º Lugar, para 

análise da Habilitação.   

 

RECURSO 

O Responsável pelo Certame questionou aos representantes das empresas proponentes se 

gostariam de interpor recurso, sendo que não demonstraram interesse. 
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ENCERRAMENTO 

 

Nada mais a ser tratado, às 10h30min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente ata 

que será assinada pelos responsáveis e representantes presentes.  

 

ASSINAM:  

_____________________________________ 

Ramon Ribeiro               

Responsável pelo Certame 

 

_____________________________________ 

Wandemberg Sampaio                                     

Membro da Equipe Técnica 

_____________________________________ 

Kennedy Caetano de Souza                                     

Membro da Equipe de Apoio 

_____________________________________ 

Márcia Ariede                                     

Contabilidade ASF 

 

EMPRESA 
ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE 

FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GESTÃO DE 

ATENDIMENTO LTDA 
 

TEC INFORMATION SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 

LTDA 
 

INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA  

 


