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ATA DE CONTINUIDADE DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, 

MODALIDADE COLETA DE PREÇOS, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA REFORMA, CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

ADEQUAÇÕES PREDIAIS DA UBS JARDIM SÃO NORBERTO, GERENCIADA PELA 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, 

MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS – CRITÉRIO MENOR PREÇO – EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL COM INCIDÊNCIA DE B.D.I.  

PREÂMBULO 

Aos 09 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h11min, 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 continuidade 

da Sessão Pública de Seleção de Fornecedores, Modalidade Coleta de Preços nº 020/2020 

e Processo nº 066/2020. 

Compareceram à sessão os representantes das empresas A MIMURA COMERCIAL E 

SERVIÇOS LTDA, HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA, VETOR SISTEMAS 

CONSTRUTIVOS LTDA e STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI. 

Em continuidade, o responsável pelo certame após o envio da análise das propostas para 

área competente, classificou as empresas conforme a seguir: 

1ª COLOCADA: STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI com menor – 

empreitada por preço global de R$ 692.940,44 (seiscentos e noventa e dois mil e 

novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos); 

2ª COLOCADA: VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA com menor – empreitada por 
preço global de R$ 695.526,23 (seiscentos e noventa e cinco mil e quinhentos e vinte e seis 
reais e vinte e três centavos); 

3ª COLOCADA: HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA com menor – empreitada por preço 

global de R$ 736.952,87 (setecentos e trinta e seis mil e novecentos e cinquenta e dois reais 

e oitenta e sete centavos); 

4ª COLOCADA: A MIMURA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA com menor – empreitada 

por preço global de Valor Total de R$ 781.138,52 (setecentos e oitenta e um mil e centos e 

trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos). 

A empresa STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI (1ª COLOCADA) foi 

classificada para a fase de habilitação, com o menor preço – empreitada por preço global 

de R$ 692.940,44 (seiscentos e noventa e dois mil e novecentos e quarenta reais e quarenta 

e quatro centavos); 

HABILITAÇÃO 

Em seguida, foi verificada a inviolabilidade do ENVELOPE Nº 2 - HABILITAÇÃO da empresa 
proponente e rubricado pela equipe de Seleção de Fornecedores da ASF, sendo, a abertura 
deste, a vista dos participantes da sessão por videoconferência. 

Após, foi aberto o ENVELOPE Nº 2 de Habilitação, passando-se à análise da documentação 
pela equipe de Seleção de Fornecedores da ASF. 
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O responsável pelo certame suspendeu a sessão às 14h33 para envio e análise da 
documentação técnica e financeira para as áreas competentes. 

A sessão retornou ás 15h40min 

Analisados os documentos de habilitação da empresa STANC INCORPORAÇÕES E 
COMÉRCIO EIRELI, conclui-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.  

Dessa forma, a empresa STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI foi declarada 
HABILITADA, com o menor preço – empreitada por preço global de R$ 692.940,44 
(seiscentos e noventa e dois mil e novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos). 

RESULTADO 
 
Dessa forma, a empresa STANC INCORPORAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI foi declarada 
VENCEDORA do certame, com o menor preço – empreitada por preço global de R$ 
692.940,44 (seiscentos e noventa e dois mil e novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro 
centavos). 

RECURSO 
 
Conforme item 24.1 do Edital de Seleção de Fornecedores, os documentos recebidos e 
analisados serão digitalizados e enviados para as empresas proponentes, que deverão 
observar os prazos para eventuais manifestação e interposição de recurso 
 
 
ENCERRAMENTO 
 
Nada mais a ser tratado, às 15h48min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente 
ata, lida a todos, que concordaram e será assinada pelos responsáveis e representantes 
presentes.  
 
ASSINAM: 
  

_____________________________________ 
Ramon Ribeiro                   

Responsável pelo Certame 

__________________________________ 
Adriana Chinem                                     

Membro da Equipe de Apoio 

________________________________ 
Antônio Idelco Zampieri                                    

Membro Técnico da Equipe de Apoio 

 

_____________________________________ 
Marcia Ariede                   

Membro Técnico da Equipe de Apoio 


