
 
 
ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA 
MODALIDADE COLETA DE PREÇOS, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTER HOSPITALAR TERRESTRE EFETUADO EM 
AMBULÂNCIAS DE SUPORTE AVANÇADO (UTI – TIPO “D”), SUPORTE BÁSICO (TIPO “B”) E 
REMOÇÕES AVULSAS, PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA 
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
Aos 08 dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 10h15min, 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 por videoconferência, de 
Seleção de Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços nº 060/2022 e Processo nº 015/2022. 

 
REABERTURA DA SESSÃO 
 
Às 10h17 min a sessão foi reaberta, para a continuidade do Processo de Seleção de Fornecedores. 
 
 
As empresas CAP SERVIÇOS MÉDICOS apresentou, tempestivamente, a documentação complementar 
solicitada, conforme disposto no item. 10.3.3.2 do Edital. 
 
 
Após a realização da análise pela área técnica, as empresas CAP SERVIÇOS MÉDICOS comprovou a 
exequibilidade de sua proposta, e, portanto, prosseguiu participando do certame. 

Desta forma, as empresas foram classificadas conforme a ordem abaixo: 

LOTE 1 

1ª colocada: C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com valor total do lote de 380.507,90 (trezentos e 
oitenta mil, quinhentos e sete reais e noventa centavos); 
 
2ª colocada: DEZ SERVIÇOS E EMERGENCIAS LTDA. com valor total do lote de R$   411.148,10 
(quatrocentos e onze mil, cento e quarenta e oito reais e dez centavos); 

3ª colocada: STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com valor total do lote de R$   
430.585,58 (quatrocentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos); 

LOTE 2 

1ª colocada: C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com menor valor total do lote de R$ R$   399.533,29 
(hum mil, quinhentos e trinta e cinco reais); 

2ª colocada: DEZ SERVIÇOS E EMERGENCIAS LTDA. com valor total do lote de R$   411.148,10 
(quatrocentos e onze mil, centro e quarenta e oito reais e quarenta e dez centavos); 

3ª colocada: STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com valor total do lote de R$ R$   
430.585,58 (quatrocentos e trinta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito 
centavos); 

LOTE 03 

1ª colocada: DEZ SERVIÇOS E EMERGENCIAS LTDA. com menor valor total do lote de R$ 
411.148,10 (quatrocentos e onze mil, cento e quarenta e oito reais e dez centavos); 



 
 
2ª colocada: C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com valor total do lote de R$   419.509,97 
(quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e nove reais e noventa e sete centavos); 

3ª colocada: STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, com valor total do lote de R$   
430.585,58 (quatrocentos e trinta quinhentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e oito centavos); 

Em seguida, foi verificada a inviolabilidade dos ENVELOPES DE Nº 02 – HABILITAÇÃO, das empresas 
CAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e DEZ SERVICOS E EMERGÊNCIAS LTDA, classificadas 
respectivamente em primeiro lugar, para os LOTES 1, 2 e 3, sendo estes rubricados pela Equipe de 
Seleção para análise, conforme itens 11 a 17 do Edital. 

Às 10h40min sessão foi suspensa até as 12h00min, para o encaminhamento da documentação, para a 
verificação das áreas técnica e contábil. 

Foi diligenciada Certidão de Regularidade do FGTS, da empresa CAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, pois 
na data de abertura dos envelopes 08/07/2022, estava vencida, porém, era válida na data de abertura do 
certame (01/07/2022), de modo que se procedeu apenas com a confirmação do status da empresa nesta 
oportunidade, sem prejuízo com relação sua qualificação fiscal.  

As 14h12min, a sessão foi reaberta, analisados os documentos de habilitação da empresa CAP 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e DEZ SERVICOS E EMERGENCIAS LTDA, foi questionada ao 
representante da empresa CAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, através da Equipe Técnica da 
Contabilidade da Instituição, que fosse explicado o seguinte:  

Conforme consta na Nota Explicativa nº 8 do Balanço Patrimonial da empresa, qual foi o conceito aplicado 
para classificação de veículos e imóveis à venda como estoques e não como imobilizados? 

Considerando que o questionamento é estritamente técnico, o representante da empresa solicitou prazo 
até as 14h00min da segunda feira dia 11/07/2022, para oferecer resposta através de e-mail. Desta forma 
a sessão fica suspensa e será reaberta oportunamente após análise da resposta. 

ENCERRAMENTO 
 
Nada mais a ser tratado, às   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 

  

__________________________________                     
Wandemberg de Figueiredo Sampaio 

Membro da Equipe Técnica 

_________________________________ 
Thiago Barbosa Martins                            

Membro da Equipe Técnica 
 

__________________________________                     
Adriana Albertini 

Membro da Equipe Apoio 

_________________________________ 
Maria das Graças Almeida de Oliveira 

Membro da Equipe Apoio 

 


