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

PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE COLETA DE PREÇOS, 

OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS EM 

SERVIDORES DA CONTRATADA, PARA A SEDE CENTRAL, FILIAIS E SERVIÇOS DE 

SAÚDE ADMINISTRADAS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 
Aos 14 dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às 10h16min, 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 015/2022 e Processo nº 076/2022.  

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. 

O edital foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, bem como no site da Associação Saúde da Família 

(www.saudedafamilia.org). Houve 02 (dois) pedidos de esclarecimentos que foram publicados no site da 

ASF. 

Foram recepcionados, tempestivamente, os envelopes de 02 (duas) 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 

Assim sendo, os representantes das empresas ficaram credenciados, conforme abaixo: 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

ARKTEC GUARDSA DE 
DOCUMENTOS S.A 

65.689.895/0001-69 Claudenir dos Santos  

CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E 
SOLUÇÕES EM GED LTDA 

07.086.850/0001-01 Natalia Damasceno Alves 

 

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

rubricados pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF.   

Foram abertos o ENVELOPE DE Nº 01 – PROPOSTA das proponentes, dos quais os conteúdos contidos 

foram apresentados aos representantes credenciados e presentes na sessão por videoconferência, 

passando-se à análise e rubrica das propostas pela Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. 

http://www.saudedafamilia.org/


 
 

 2/5 
 

Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65 - Higienópolis – São Paulo – SP 
Tel: 11 3154-7050 - www.saudedafamilia.org 

 

Da abertura do envelope das propostas, estas foram analisadas.  

O responsável pelo certame informou aos participantes, a título de esclarecimento, que, como houve 

divergência na descrição do Anexo III da proposta comercial bem como no quadro do item 10.2 do edital, 

onde consta “valor total da proposta estimado por mês” deve ser considerado VALOR TOTAL DO 

LOTE que, conforme quantitativo mensal e valores unitários se dá o resultado do valor total da última 

coluna do quadro da proposta “valor total/mês”, considerando, esta última, como valor total do lote para 

fins de análise e julgamento. Sem prejuízos à classificação ou confecção das propostas, por se tratar de 

erro material, não afetando a análise e classificação das propostas apresentadas. 

Desta forma os valores das propostas foram lançados no e as empresas foram classificadas conforme 
abaixo: 
 
 
1ª colocada: CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED LTDA. com menor valor total do 
lote de R$   10.075,17 (dez mil, setenta e cinco reais e dezessete centavos). 
 
2ª colocada: ARKTEC GUARDSA DE DOCUMENTOS S.A., com valor total do lote de R$ 14.278,70  
(quatorze mil, duzentos e setenta e oito reais  e setenta centavos);  
 
 
Em seguida, foi realizada a verificação da inviolabilidade dos ENVELOPES DE Nº 02- HABILITAÇÃO DA 

EMPRESA CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED LTDA., estes foram rubricados pela 

Equipe de Seleção de Fornecedores da ASF, dos quais os conteúdos contidos foram apresentados aos 

representantes credenciados e presentes na sessão por videoconferência. 

 
DA SUSPENSÃO 

Às 11h15min a sessão foi suspensa para análise da documentação da empresa CENTRALINF 

DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED LTDA, cujos documentos de qualificação econômica serão 

encaminhados para área competente. 

Às 11h38min a sessão foi reaberta. A área contábil efetuou a análise da documentação de qualificação 

econômica, encaminhando a aprovação. 

A documentação técnica foi devidamente analisada pelos membros da equipe de seleção. 

Das análises realizadas nos documentos de habilitação da empresa, constatou-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; 

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

Quanto às Declarações: a empresa atendeu a todos os requisitos 

Portanto, a empresa CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED LTDA foi declarada 

HABILITADA. 
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RESULTADO 
 
Finalmente, a empresa CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED LTDA, foi declarada 
VENCEDORA com o valor R$   10.075,17 (dez mil, setenta e cinco reais e dezessete centavos). 
 
RECURSO 
 
Considerando o item 21.1, DO RECURSO, os documentos serão encaminhados para as empresas 
participantes que deverão observar os prazos para eventual manifestação e interposição de recurso 

 
 
 
ENCERRAMENTO 
Nada mais a ser tratado, às 11h43 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 

 

   
 

__________________________________           ____________________________________                  
       Adriana Albertini                 Maria das Graças A. de Oliveira 

           Membro da Equipe de Apoio           Membro da Equipe Apoio 
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ANEXO I – PROPOSTAS 
 

EMPRESA ARKTEC 
 
 

 Item Descrição dos serviços  
Unidade de 
Cobrança 

Qtd/mês 
Valor 

Unitário/mês 
Valor Total/mês 

 

1 
Digitalização de páginas tamanho A4 c/ 3 indexadores 
(frente 01 página, verso 01 página) 

Valor por 
Página 

40000  R$          0,34   R$     13.600  

2 
Digitalização de páginas tamanho A3 c/ 3 indexadores 
(frente 01 página, verso 01 página) 

Valor por 
Página 

10  R$          9,75   R$           97,50 

3 
Armazenagem mensal de imagens por GB utilizado no 
sistema da CONTRATADA 

Valor por GB 
mês de 

armazenamento 
12  R$       26,01   R$           312,12  

4 
Entrega ou retirada de até 10 caixas cheias, (Perímetro 
Urbano de São Paulo). 

Valor da viagem 
com pacote de 

10 caixas 
1  R$     199,30   R$           199,30  

5 
Entrega ou retirada acima de 10 caixas cheias 
(Perímetro Urbano de São Paulo) 

Valor adicional 
por caixa extra 
acima das 10 

caixas do 
pacote anterior 

3  R$       23,26   R$          69,70 

Valor total da proposta estimado/mês 

 R$ 258,66 
Somatória 

total dos itens 
desta coluna  

 R$   14.278,70 
Somatória total 
dos itens desta 

coluna 
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EMPRESA: CENTRALINF DIGITALIZAÇÃO E SOLUÇÕES EM GED LTDA. 
 
 

 

 Item Descrição dos serviços  
Unidade de 
Cobrança 

Qtd/mês 
Valor 

Unitário/mês 
Valor Total/mês 

 

1 
Digitalização de páginas tamanho A4 c/ 3 indexadores 
(frente 01 página, verso 01 página) 

Valor por 
Página 

40000 R$          0,24  R$     9.600,00 

2 
Digitalização de páginas tamanho A3 c/ 3 indexadores 
(frente 01 página, verso 01 página) 

Valor por 
Página 

10 R$          6,83  R$           68,30 

3 
Armazenagem mensal de imagens por GB utilizado no 
sistema da CONTRATADA 

Valor por GB 
mês de 

armazenamento 
12 R$       18,21  R$           218,52  

4 
Entrega ou retirada de até 10 caixas cheias, (Perímetro 
Urbano de São Paulo). 

Valor da viagem 
com pacote de 

10 caixas 
1 R$     139,51  R$           139,51  

5 
Entrega ou retirada acima de 10 caixas cheias 
(Perímetro Urbano de São Paulo) 

Valor adicional 
por caixa extra 
acima das 10 

caixas do 
pacote anterior 

3 R$       16,28  R$         48,84 

Valor total da proposta estimado/mês 

 R$ 181,07 
Somatória 
total dos 

itens desta 
coluna  

 R$   10.075,17 
Somatória total dos 
itens desta coluna 

 

 

 
 
 

       

 


