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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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE GERIDAS PELA 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 
Aos 27 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 10h11min, 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 018/2022 e Processo nº 090/2022.  

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 

A Empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS não apresentou a cópia simples do cartão CNPJ, entretanto, 

conforme possibilitado pelo item 8.2.4 do Edital, a consulta foi realizada pela equipe de seleção, e, sem 

prejuízo, ficou então o representante desta empresa credenciado. 

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

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

QUAMP ESPECIALIDADES MÉDICAS 24.091.851/0001-55 Fabio Guidi Junior 

P&V SERVIÇOS MÉDICOS  23.989.198/0001-83 Aline Nunes Casagrande  

BOAS NOVAS GESTÃO DE SAÚDE 
LTDA. 

44.568.747/0001-16 Viviane Gouveia Leite  

 

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. 
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Da abertura do envelope das propostas, estas foram analisadas.  

Com relação a proposta da empresa BOAS NOVAS GESTÃO DE SAÚDE LTDA. devido a apresentação 

de sua proposta com valor total do lote abaixo de 70% (setenta) da média de mercado auferida, conforme 

disposto no item 10.6 do Edital, a empresa teve sua proposta desclassificada, haja vista não ter sido 

possível a comprovação de exequibilidade. 

 

O responsável pelo certame informou que a empresa encaminhou juntamente com sua proposta anexo 
para tentativa de demonstração da exequilibidade dos seus valores, conforme item 10.3.3.2 do edital. 
Contudo, da própria análise dos dividendos, valores e resultados que a empresa demonstrou é possível 
verificar que esta não está compatível com os valores lançados em sua proposta para perfazer a 
demonstração de exequibilidade dos plantões. 
 Isto porque a empresa tratou os plantões, no que diz respeito a sua execução, de forma única sendo que 
para executá-los efetivamente, cada plantão será efetivado de forma apartada, ou seja, ao auferir em seu 
próprio cálculo o valor de R$ 164,39 (cento e sessenta reais e trinta e nove centavos) pela hora médica, 
bem como em um dos contratos apresentados haver o valor de plantão de anestesiologia de R$ 160,00 
(cento e sessenta reais)  por hora, a empresa demonstra que, para eventualmente  executar um 
plantação de 12 (doze) horas, conforme carga horária descrita nos itens, não é possível executar plantões 
a preço pago de R$ 633,33 (seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), ou seja, os próprios 
valores  resultados dos cálculos da empresa e de sua prática com demais fornecedores demonstram que, 
mesmo que os valores fossem pagos por hora não seriam exequíveis, no sentido de que os itens de 07 a 
12 estão abaixo de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da média de mercado. Outrossim, o valor total 
do lote restou abaixo de 70% da média auferida conforme quadro do item 10.2 do edital e, considerando 
isso, a exequibilidade demonstrada não foi suficiente para atender o dispositivo do item 10.3.3.2 do Edital 
sendo sua proposta considerada desclassificada. 
 
LOTE 01 
 
1ª colocada: P&V SERVIÇOS MÉDICOS com menor valor total do lote de R$ 23.340,00 (vinte e três mil, 
trezentos e quarenta reais). 
 
2ª colocada: QUAMP ESPECIALIDADES MÉDICAS., com valor total do lote de R$ 24.285,28 (vinte e 
quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos);  
 
Em seguida, foi realizada a verificação da inviolabilidade dos ENVELOPES DE Nº 02- HABILITAÇÃO DA 

EMPRESA P&V SERVIÇOS MÉDICOS, estes foram rubricados pela Equipe de Seleção de Fornecedores 

da ASF. 

 
DA SUSPENSÃO 

Às 11h52min a sessão foi suspensa para pausa, sendo que os envelopes permaneceram lacrados. 

Às 13h10 min sessão foi reaberta, para continuidade do certame. 

 
Após o retorno da sessão foi realizada a abertura do ENVELOPE DE Nº 02- HABILITAÇÃO DA 

EMPRESA P&V SERVIÇOS MÉDICOS. 

A documentação da empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS foi encaminhada para a área técnica. 

A Área Contábil realizou, presencialmente, a análise dos documentos apresentados pela empresa P&V 
SERVIÇOS MÉDICOS. 
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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 P&V SERVIÇOS MÉDICOS foi declarada habilitada. 

 
 
RESULTADO 
 
Finalmente, a empresa P&V SERVIÇOS MÉDICOS, foi declarada VENCEDORA com o valor de R$ 
23.340,00 (vinte e três mil, trezentos e quarenta reais). 
 
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 14h45min, 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                                             Motomu Ed Tominaga 
             Membro da Equipe Técnica                        Membro da Equipe Técnica 

__________________________________ 
Marcia Souza Ariede 

Membro da Equipe Contábil 

 

__________________________________           ____________________________________                  
       Adriana Albertini                 Maria das Graças A. de Oliveira 

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

  

P&V 
SERVIÇOS 
MÉDICOS  

QUAMP 
ESPECIALIDADES 

MÉDICAS 

BOAS NOVAS 
GESTÃO DE 

SAÚDE LTDA. 

ITEM  DESCRIÇÃO  
VALOR 

UNITÁRIO POR 
PLANTÃO  

VALOR UNITÁRIO 
POR PLANTÃO  

VALOR 
UNITÁRIO POR 

PLANTÃO  

1 Plantão médico anestesia 12 horas 07:00hs às 19:00hs segunda a sábado  R$ 2.070,00 R$ 2.197,29 R$ 2.190,00 

2 Plantão médico anestesia 12 horas 10:00hs às 22:00hs segunda a sábado  R$ 2.100,00 R$ 2.205,65 R$ 2.200,00 

3 Plantão médico anestesia 12 horas 12:00hs às 00:00hs segunda a sábado   R$ 2.100,00 R$ 2.205,65 R$ 2.200,00 

4 Plantão médico anestesia 12 horas 19:00hs às 07:00hs segunda a sábado   R$ 2.070,00 R$ 2.197,29 R$ 2.185,41 

5 Plantão médico anestesia 12 horas 22:00hs às 10:00hs segunda a sábado   R$ 2.070,00 R$ 2.205,65 R$ 2.200,00 

6 Plantão médico anestesia 12 horas 00:00hs às 12:00hs segunda a sábado   R$ 2.070,00 R$ 2.205,65 R$ 2.200,00 

7 Plantão médico anestesia 12 horas 07:00hs às 19:00hs domingo  R$ 1.810,00 R$ 1.860,90 R$ 633,33 

8 Plantão médico anestesia 12 horas 10:00hs às 22:00hs domingo  R$ 1.810,00 R$ 1.850,24 R$ 633,33 

9 Plantão médico anestesia 12 horas 12:00hs às 00:00hs domingo   R$ 1.810,00 R$ 1.850,24 R$ 633,33 

10 Plantão médico anestesia 12 horas 19:00hs às 07:00hs domingo  R$ 1.810,00 R$ 1.850,24 R$ 633,33 

11 Plantão médico anestesia 12 horas 22:00hs às 10:00hs domingo  R$ 1.810,00 R$ 1.850,24 R$ 633,33 

12 Plantão médico anestesia 12 horas 00:00hs às 12:00hs domingo  R$ 1.810,00 R$ 1.850,24 R$ 633,33 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 23.340,00 R$ 24.285,28 R$ 16.975,39 
 

       
 


