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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 COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE 

CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (MALOTE) E SERVIÇOS DE MOTO FRETE PARA 

ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS A SER 

EFETUADO ENTRE AS DEPENDENCIAS DA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMILIA – ASF E 

SERVIÇOS DE SAÚDE POR ESTA ADMINISTRADOS. 

 
Aos 27 dias do mês de dezembro 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 de Seleção de Fornecedores, 

Modalidade Coleta de Preços nº 014/2022 e Processo nº 066/2022.  

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 para Compras e Contratações 

para Obras e Serviços, 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. 

Foram recepcionados os envelopes de 03 (três) empresas interessadas em participar do certame. 

Foi realizada consulta das empresas participantes, no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatado que estão aptas a participarem do certame. 

 

CREDENCIAMENTO  

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

“HABILITAÇÃO” em concordância com o Edital. 

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 

FERREIRA EMPREENDIMENTOS 
TRANSPORTE LTDA 

43.894.036/0001-79 Claudomiro Aparecido Ferreira 

DISK LOGÍSTICA E SERVIÇOS 
LTDA. 

37.456.309/0001-09 Roberto Carlos Dick 

TITAN SERVIÇOS DE MOTOS E 
TRANPORTE LTDA. 

01.126.214/0001-71 Sem credenciamento 

 

A empresa TITAN SERVIÇOS DE MOTOS E TRANSPORTE, não obteve um representante credenciado, 

em razão de não atendimento dos requisitos necessários, pois não apresentou a documentação pertinente 

ao credenciamento, nos termos do item 8 do Edital, porém a empresa poderá permanecer apta a participar 

do certame em conformidade com o item 8.5, do edital. 

Seguindo com a verificação da inviolabilidade dos ENVELOPES DE Nº 01 - PROPOSTA, estes foram 

rubricados pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.   
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Foram abertos o ENVELOPE DE Nº 01 – PROPOSTA das proponentes, passando-se à análise e rubrica 

das propostas pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. 

Da abertura do envelope das propostas, foram analisadas.  

No tocante ao conteúdo do envelope da empresa TITAN SERVIÇOS DE MOTOS E TRANSPORTE a 

empresa encaminhou envelope contendo diversos documentos não solicitados na proposta comercial, 

inclusive contendo documentos de habilitação e apenas uma carta de credenciamento, sem demais 

documentos, tais exigidos apenas no envelope 2 (da habilitação) ou na fase de credenciamento, de modo 

que foram desconsiderados, outrossim, encaminhou outras propostas em desconformidade com o modelo 

de proposta comercial da ASF para o anexo I enviou proposta cujo LOTE 1 apresentou valor unitário 

inexequível, assim como para o LOTE 2 os itens 3 e 4 foram apresentados inexequíveis, incorrendo no 

item 10.3.3 do Edital, considerando que a empresa não tem representante credenciado, não pôde 

esclarecer ou diligenciar a exequibilidade das propostas encaminhadas. Desta forma, a empresa teve sua 

proposta desclassificada, uma vez que incorrem em umas das hipóteses do item 10.3 do Edital. 

 

Os valores da proposta foram lançados em planilha conforme abaixo: 

LOTE 1 

   

DISK LOGISTICA E 
SERVIÇOS LTDA 

 
 

FERREIRA 
EMPREENDIMENTOS 
TRANSPORTE LTDA. 

DESCRIÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

QTD. De 
Pontos 

Tipo de 
Cobrança 

UNIT MENSAL  UNIT MENSAL  

Prestação de 
serviço de coleta, 

transporte e 
entrega de 

correspondência 
agrupada 
(malote). 

96 

 Valor 
Unitário 

por Ponto 
de 

Coleta/mês 

R$ 123,00 R$  11.808,00  R$ 125,46  R$ 12.044,16   

 

DESCRIÇÃO  
DISK LOGISTICA E 
SERVIÇOS LTDA. 

 

FERREIRA 
EMPREENDIMENTOS  
TRANSPORTE LTDA. 

VALOR DO KG EXCEDENTE  R$    2,35       R$    2,41        

 

LOTE 2 - Contratação por Chamados eventuais para o munícipio de São Paulo  

e Grande São Paulo - Guarulhos 

Item 
Tipo de 

Cobrança 
Intervalo de 

Quilometragem 

DIS LOGÍSTICA E 
SERVIÇOS LTDA 

 

DISK SÃO PAULO 
SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS E 
ADMINISTRATIVOS 

LTDA 

 

1 0 - 10 km  R$   45,00      R$  45,77          
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2 
Valor Unitário 

Chamada 

10 - 20 km  R$   65,00      R$ 69,41 

3 20 - 30 km  R$   90,00      R$ 93,12 

4 30 - 40 km  R$   110,00     R$  113,93        

       R$  310,00      R$  322,23 

 

As empresas foram classificadas, conforme abaixo: 
 
LOTE 01 
 
1ª colocada: DISK LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA com menor valor total do lote de R$ 11.808,00 (onze 
mil oitocentos e oito reais) e menor valor do KG excedente de R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco 
centavos); 
 
2ª colocada: FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA., com valor total do lote de R$ 
11.044,16 (onze mil, cento e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos); e menor valor do KG 
excedente de R$ 2,41 (dois reais e quarenta e um centavos); 
 
 
LOTE 02  
 
1ª colocada: DISK LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA com menor valor total do lote de R$ 310,00 (trezentos 

e dez reais) 

2ª colocada: FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA com valor total do lote de R$ 

322,23 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos); 

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

LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA (classificada em 1º lugar) e rubricado pela equipe de Seleção de 

Fornecedores da ASF.  

DA SUSPENSÃO 

Às 10h59min sessão foi suspensa, para o encaminhamento da documentação, para a verificação das 

áreas técnica e contábil. 

Com relação ao CADIN Municipal da cidade de São Paulo a empresa encaminhou pesquisa na qual não 

constavam pendências e, ainda assim, foi diligenciado para verificação e validação e emissão de 

comprovante, que confirmou a regularidade. 

Com relação ao CADIN Estadual de São Paulo a empresa encaminhou pesquisa, na qual não constavam 

pendências, porém foi diligenciada em razão da data de emissão, sendo confirmada sua regularidade. 

Com relação ao termo de credenciamento, foi diligenciada a autenticidade do documento, sendo verificada 

a validade deste. 

Todas as diligências em consonância com o disposto nos itens 18.2 e 18.3 do edital 

A Área Contábil e realizou análise dos documentos apresentados pela empresa DISK LOGISTICA E 
SERVIÇOS LTDA.  
 

A sessão foi reaberta, as 11horas e 57 minutos. 

Das análises realizadas dos documentos de habilitação da empresa, constatou-se que: 
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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 DISK LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA foi declarada habilitada. 

RESULTADO 
 
Finalmente, a empresa DISK LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA., foi declarada VENCEDORA para os 
LOTES 1 e 2, valor total do LOTE 1 de R$ 11.808,00 (onze mil oitocentos e oito reais), com excedente 
de R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos), sendo o valor total do LOTE 2 de R$ 310,00 (trezentos 

e dez reais). 
 
RECURSO 
 
Considerando o item 21.1, 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 12h02min, 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                                             Marcia Souza Ariede 
       Membro da Equipe Técnica                   Membro da Equipe Contábil 

 

 
__________________________________                      
                  Adriana Albertini 
            Membro da Equipe Apoio 
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