
Âmbulatório Mêdics de Especiàladãdes
do Govêrno do Êstãdo de Sáo Paulo

satros

Página 1 de 2

AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

SANTOS 4uq*Hfs

COMISSÃO DE JULGAMENTO - COJU

pc sr oasslzt pREsrAçÃo DE sERVrços DE coLoNoscoPrA E ENDoscoPlA -AME
SANTOS

Aos treze de Abril do ano de dois mil e vinte e um, precisamente às 15:00 horas, na
Sala Administrativa, à Avenida Alexandre Martins, no 70, nesta cidade, os membros da
Comissão de Julgamento, Jaime dos Santos Ribeiro Neto, Karen Seragiotto e Luciana
Nogueira Prata, deram início aos trabalhos de julgamento do objeto do expediente acima
epigrafado, apurando-se neste ato, que o certame seguiu os trâmites de regulamento
interno da Fundação do ABC - AME SANTOS na qual 04 (quatro) empresas
apresentaram suas propostas, sendo elas: CLíNICA MÉDICA CAROLINA MANNA
SANTOS LTDA, CLAREN CLíNICA DE ENDOSCOPIA LTDA, ENDOSONI
ENDOSCOPIA EPP E 4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELLI.

Conforme determina o item 3.1 do Memorial descritivo de coleta de preços, as
propostas foram recebidas em envelopes lacrados e identificados, constando em seu
exterior o nome da empresa e o número do processo e o objeto.

Todas as empresas enviaram as propostas conforme o paragrafo acima. Os envelopes
foram abertos simultaneamente pelos membros da Comissão e após isto, deu-se início a
análise.

Apos análise das propostas acostadas ao feito pelas empresas participantes deste e,

sendo o processo licitatório do tipo "menor preço global" passamos a deliberar o quanto

segue:
í) GLAREN CLÍNICA DE ENDOSCOPTA LTDA, no valor mensal de R$ í8.074,000

(dezoito mil e setenta e quatro reais), perfazendo um valor total anual de R$

2í6.888,00 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e oitenta e oito reais).
2) CLíNICA n,IÉOlCe CAROLINA ÍúANNA SANTOS LTDA , no valor mensa! de R$

19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), perfazendo um valor total anual de
R$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais).

3) ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA - EPP, no valor mensal de R$ 43.í00,00
(quarenta e três mil e cem reais), perfazendo um valor total anual de R$

5í7.200,00 (quinhentos e dezessete mil e duzentos reais).
4) 4lD MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELLI, no valor mensal de R$ 67.794,10 (sessenta

e sete mil setecentos e noventa e quatro reais e dez centavos), perfazendo um
valor total anual de R$ 8'13.529,20 (oitocentos e treze mil quinhentos e vinte e
nove reais e vinte centavos).

A seguir, a Comissão passou a analisar o conteúdo das propostas apresentadas pelas
particípantes.

í) CLAREN CLíNICA DE ENDOSCOPIA LTDA, apresentou a proposta conforme
todas as exigências do memorial, estando habilitada a seguir no processo;

2) CLíNIGA MÉDICA CAROLINA MANNA SANTOS LTDA, não apresentou a proposta
em papel timbrado da empresa, proposta sem prazo de validade e não indicou
relação de equipe técnica, sendo inabilitada no processo;
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3) ENDOSONI ENDOSCOPIA LTDA - EPP, apresentou a proposta confoÍmê exigido
no memorial, todavia, os valores apresentados estão acima da média dos
valores estabelecidos para contratação, estando, portanto, inabilitada para
prosseguir no processo;

41 4lD MÉDlcOs ASSOCIADOS EIRELLI, apresentou a proposta conforme todas as
exigências do memorial, todavia, apresentou limitações quanto a idade para
realização de procedimentos, não estando de acordo com o que é praticado na
unidade. Além disso, o valor apresentado está acima da média dos valores
estabelecidos para contratação, estando, portanto, !4pi[.ÍêÍ!g pare prosseguir
no processo.

Assim, mediante as Normas do MEMORIAL DESCRITIVO DE COLETA DE PREçOS,
a presente Comissão opina pela contratação da empresa CLAREN CLÍNICA DE

ENDOSCOPIA LTDA, eis que apresentou a menor proposta.

Nada mais havendo a observar, foi lavrada a presente ata em cumprimento aos
dispositivos legais e regulamentares, que depois de lida vai assinada pelos membros da
Comissão e Julgamento.

trl

Santos, 13 de Abril de 2021 às 16:00 f'roras.:rl

Jaime dos Santos Ribeiro Net

Karen Seragiotto

Luciana Nogueira Prata
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