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ATA DA SESSÃO PÚBLICA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA MODALIDADE COLETA 

DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS GINECOLOGICAS, INCLUINDO HISTEROSCÓPICAS E 

VIDEOLAPAROSCÓPICAS AVALIAÇÕES PRÉ E PÓS CIRURGICAS, COM FORNECIMENTO 

DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, 

NAS UNIDADES DE SAÚDE GERIDAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

Aos 15 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10h 20min, 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 
011/2022 e Processo nº 056/2022. 

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 retirratificação, devidamente publicada no site da ASF, referente a data de realização 

do certame e data da recepção dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA e nº 2 - HABILITAÇÃO; 

Foram recepcionados os envelopes de 02 (duas) empresas interessadas em participar do 

certame. 

Os Envelopes nº 01 “PROPOSTA” e nº 02 “HABILITAÇÃO”, bem como os documentos de 

credenciamento das empresas proponentes foram recebidos 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 as empresas proponentes estão 

aptas a participar da presente Seleção. 

DO CREDENCIAMENTO  

Após, passou-se ao credenciamento dos representantes das empresas, que acessaram a 

videoconferência, sendo constatado que as empresas atenderam aos requisitos do item 8 do 

Edital, sendo credenciados, conforme abaixo: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

INTEGRALIDADE MÉDICA LTDA 25.254.114/0001-99 
DIOGO VINICIUS DOS 
SANTOS 

http://www.saudedafamilia.org/
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P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 23.989.198/0001-83 
ALINE NUNES 
CASAGRANDE 

 

O Responsável pelo certame, constatou a ausência do sr. Diogo na sessão de videoconferência 
e avisou à pessoa presente na videoconferência, referente a empresa INTEGRALIDADE 
MÉDICA LTDA, sobre a ausência do represente credenciado, conforme estabelece o subitem 
8.3 do Edital e da impossibilidade da participante se manifestar durante a sessão naquilo que 

tange à representação da empresa e às fases da seleção. 

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. 

Os ENVELOPES de Nº 01 – PROPOSTA foram abertos, para análise. 

 
 

 

Analisadas as propostas das empresas, a proposta da empresa INTEGRALIDADE MÉDICA 
LTDA, apresentou manifestamente inexequível, uma vez apresentou-se inferior a 70% da média 

de mercado aferida pela Associação Saúde da Família. Outrossim, o valor do item 4, foi 
apresentado com o valor simbólico e irrisório de apenas R$ 1,00 (hum) real, desta forma não 
seria possível, tampouco, que a empresa comprove coerência ou compatibilidade de preço de 
mercado, uma vez que é impossível a compatibilidade do valor do item mencionado, sendo 
assim, a proposta da empresa foi considerada DESCLASSIFICADA. Não pode ser questionado 

quanto a eventual erro material da proposta no que tange ao item 4, uma vez que conforme 

ITEM Especificação Tipo de Cobrança 
INTEGRALIDADE 
IMEDICA LTDA 

PV SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA 

1 

Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO 
Histeroscopias 
diagnosticas; 
histeroscopias 
cirúrgicas; e outros. 

valor 
Procedimento/Consulta 

R$ 1.627,77 R$ 1.100,00 

2 

Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO por 
videolaparoscopia 
laqueaduras; 
ooforoplastias, 
ooforectomias, 
endometriose e outros. 

valor 
Procedimento/Consulta 

 
 
 

R$ 1.600,00 

 
 
 

R$ 1.400,00 

3 

Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO 
Histerectomia por 
videolaparoscopia. 

valor 
Procedimento/Consulta 

 
R$ 1.800,00 

 
R$ 2.965,00 

4 
Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO 
Histerectomia aberta. 

valor 
Procedimento/Consulta 

 
R$ 1,00 

 
R$ 1.200,00 

5 Consulta de triagem. 
valor 

Procedimento/Consulta 

 
R$ 86,66 

 
R$     60,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 
  

R$ 5.115,43 R$  6.725,00    
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mencionado a empresa encaminhou o documento credenciando um representante, porém este 
não se fez presente durante a sessão. 

 
Assim, as propostas das empresas foram classificadas, conforme abaixo: 
 
 
1ª COLOCADA: P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com menor valor total do LOTE de R$ 

6.725,00 (Seis mil, setecentos e vinte e cinco reais); 

EMPRESA: INTEGRALIDADE MÉDICA LTDA: DESCLASSIFICADA 

Seguindo com a verificação da inviolabilidade dos Envelopes de Nº 02 – HABILITAÇÃO, da 
empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, o responsável pelo certame passou a abertura para 

análise prévia dos documentos de habilitação, dos quais os documentos de habilitação 
econômico-financeira e qualificação técnica foram encaminhados para o crivo das áreas 
competentes. 

 
DA SUSPENSÃO 

A sessão foi suspensa até as 16:00, para análise da documentação pelas áreas técnicas da ASF. 

A sessão foi reaberta, as 16:04 

A Área Contábil e área técnica realizaram a análise dos documentos apresentados pela empresa 
P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Das análises realizadas dos documentos de habilitação da 
empresa, constatou-se que: 
 
Quanto a empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA:  
 
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 empresa atendeu a todos os requisitos; 

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

Portanto, a empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., foi declarada HABILITADA para o 
LOTE 1. 

Ao final da sessão o representante da empresa INTEGRALIDADE MÉDICA LTDA. apresentou-

se na videoconferência e solicitou ao responsável pelo certame para demonstrar a motivação 
dos valores da proposta em sessão. O responsável pelo certame, porém, informou que as fases 
da seleção no que diz respeito à proposta estavam superadas e o representante não estava 
presente para manifestação em momento oportuno, de modo que a referida matéria foi superada, 
consequentemente precluindo o direito de manifestação sobre o tema. 
 
RESULTADO 
 
Finalmente, a empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., foi declarada VENCEDORA para o 

LOTE 1, com valor do lote de R$ 6.725,00 (Seis mil, setecentos e vinte e cinco reais); 
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RECURSO 
 
Considerando o item 21, Do Recurso, os documentos serão encaminhados para as empresas 

participantes que dever]ao observar os prazos para eventual manifestação e interposição de 
recurso 
 
 
 
ENCERRAMENTO 
 

Nada mais a ser tratado, às 16h46min, 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 

 
_____________________________ 

Wandemberg de Figueiredo Sampaio 
 Membro da Equipe Técnica 

__________________________________                     
Maria das Graças Almeida de Oliveira  

Membro da Equipe Apoio 

_____________________________ 
Adriana Albertini 

Membro da Equipe Apoio 

_____________________________ 
Anderson Ranzatto Pimenta 

            Membro da Equipe Apoio 
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ANEXO I – PROPOSTAS 
 

    

INTEGRALIDADE 
IMEDICA LTDA 

PV SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

PROCEDIMENTO/ 
CONSULTA 

VALOR PROCEDIMENTO/ 
CONSULTA 

1 

Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO Histeroscopias 
diagnosticas; histeroscopias cirúrgicas; 
e outros. 

R$ 1.627,77 R$ 1.100,00 

2 

Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO por 
videolaparoscopia laqueaduras; 
ooforoplastias, ooforectomias, 
endometriose e outros. 

 
 
 

R$ 1.600,00 

 
 
 

R$ 1.400,00 

 
3 

Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO Histerectomia por 
videolaparoscopia. 

 
R$ 1.800,00 

 
R$ 2.965,00 

4 
Procedimento cirúrgico 
GINECOLOGICO Histerectomia aberta. 

 
R$ 1,00 

 
R$ 1.200,00 

5 Consulta de triagem. 
 

R$ 86,66 
 

R$     60,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  
 

R$ 5.115,43 
 

R$  6.725,00    

 

 

 


