
 

 

ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES E JULGAMENTO DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, MODALIDADE 

COLETA DE PREÇOS EDITAL Nº 069/2021 

 
Aos 05 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 16h00, na sede do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

DR. JOÃO AMORIM – CEJAM, situada na Rua. Dr. Lund, 41, 5º andar, no bairro da Liberdade – CEP 01513-

020, São Paulo/Capital, reuniu-se a Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição 

de Bens e Serviços, para ABERTURA DOS ENVELOPES DE “PROPOSTA” E “DOCUMENTAÇÃO”, referente ao 

Processo de Seleção de Fornecedores , na modalidade Coleta de Preços, de acordo com as exigências do 

Certame nº 069/2021, para Contratação de Empresa Especializada em FISIOTERAPIA para atendimento 

ao AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAPICUÍBA - AME, atendida pelo Contrato de 

Gestão nº 43.025/2020, firmado entre esta Entidade e o Governo do Estado de São Paulo. Na sessão 

estavam presentes os membros da Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição 

de Bens e Serviços, Senhores (as) Dr. Alexandre Botelho dos Santos, Dra. Monica de Souza Bomfim 

Pinheiro, Katia Regina Silva, Regina Alice Neves Palhares Pavarini, Raquel das Graças Oliveira Costa e 

Mayara Lorraine Ribeiro, sob presidência do primeiro, tendo sido nomeada Mayara Lorraine Ribeiro para 

secretariar os trabalhos da Comissão. Iniciada a Sessão, o Sr. Presidente deu andamento aos trabalhos, 

registrando que 04 (quatro) empresas apresentaram envelopes contendo “Proposta” e “Documentação”, 

sendo tais: 1. Empresa:  THIAGO MONTEIRO - FISIOTERAPIA; 2. Empresa: MG FAQUINHA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. 3. Empresa: ALLIANZA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA e 4. Empresa: FISIOTEN 

– ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA. Em ato contínuo, analisadas, conferidas e avaliadas as “Propostas” 

apresentadas, constatou-se que as empresas acima apresentaram os seguintes preços: 

1ª EMPRESA: THIAGO MONTEIRO – FISIOTERAPIA 
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2ª EMPRESA: MG FAQUINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 

 
 
3ª EMPRESA: ALLIANZA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA 

 
 

4ª EMPRESA: FISIOTEN – ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA
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Avaliando a proposta comercial da participante THIAGO MONTEIRO – FISIOTERAPIA, identificamos que os 

valores por hora multiplicados pela estimativa de horas mensais não computam o valor mensal de 

R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mas sim o valor de R$18.963,50 (dezoito mil, novecentos e sessenta 

e três reais e cinquenta centavos), além da divergência encontrada na precificação, o envelope não estava 

lacrado, ferindo o disposto no item 6.1 do edital. Ainda, foram avaliados os documentos de habilitação e 

identificamos que: 5.1 – i) Cartão CNPJ: documento de emissão antiga, sendo 06/07/2020; vii) Certidão 

de Tributos Mobiliários relativo ao cadastramento do CNPJ da empresa: empresa cadastrada em Jundiaí 

e não apresentou CND Municipal; ix) Prova de inexistência de registro no CADIN (estadual e municipal): 

não apresentou; 5.2 – i) Sped Contábil ou equivalente, com registro em cartório ou na junta comercial: 

não apresentou; ii) Certificado de Registro válido, da empresa junto ao CREFITO: não apresentou. Desta 

forma verificou-se que a participante THIAGO MONTEIRO – FISIOTERAPIA não atende integralmente aos 

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, restando a empresa devidamente 

DESCLASSIFICADA quanto a inconsistência de valoração da proposta comercial e INABILITADA quanto aos 

documentos apresentados. 

 

Em ato contínuo avaliando a proposta comercial da participante MG FAQUINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE LTDA, identificamos que os valores hora multiplicados pela estimativa de horas mensais, 

também não computam o valor mensal de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mas sim o valor de 

R$44.425,42 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), 

novamente além do equívoco encontrado na precificação, o envelope não estava lacrado, ferindo o 

disposto no item 6.1 do edital. Ainda, foram avaliados os documentos de habilitação e identificamos que: 

5.1 - iv) Certidão Negativa Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União: não 

apresentou; vii) Certidão de Tributos Mobiliários relativo ao local de cadastramento do CNPJ da empresa 

e da prestação de serviço objeto desta seleção, qual seja Carapicuíba, na ausência deste último, 

apresentar declaração de não cadastramento como contribuinte ao município de Carapicuíba: não foram 

apresentadas a CND Municipal de Itatiba, local de cadastramento da empresa e não apresentou 

declaração de não cadastramento ao município de Carapicuíba; ix) Prova de inexistência de registro no 

CADIN (estadual e municipal): não apresentou; 5.2 – i) Sped Contábil ou equivalente com registro em 

cartório ou na junta comercial: o balanço não está assinado pelo representante legal da empresa; 5.3 – i) 

Atestado de capacidade técnica: não apresentou; ii) Certificado de Registro válido da empresa, junto ao 

CREFITO: apresentou o certificado da empresa, no entanto o documento é vinculado a renovação anual 

da Declaração de Regularidade para Funcionamento (DRF), sendo que este último não foi apresentado, 

restando sem comprovação que o registro está ativo. Desta forma verificou-se que a participante MG 
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FAQUINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA não atende integralmente aos requisitos 

estabelecidos no instrumento convocatório, restando a empresa devidamente DESCLASSIFICADA quanto 

a inconsistência de valoração da proposta comercial e INABILITADA quanto aos documentos 

apresentados. 

 

Seguindo, avaliando a proposta comercial da participante ALLIANZA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA, 

identificamos que o dimensionamento proposto diverge do apresentado no modelo de proposta disposto 

no Edital de Seleção, além de que apresentou precificação as atividades de sessão de fisioterapia e 

avaliação de fisioterapia e inclusão da função de coordenador, ambos não solicitados, ainda assim os 

valores hora multiplicados pela estimativa de horas mensais, também não computam o valor mensal de 

R$32.890,80 (trinta e dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), mas sim o valor de 

R$35.443,80 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), restando a 

empresa devidamente DESCLASSIFICADA quanto a inconsistência de valoração da proposta comercial. 

 

Por fim, a Comissão avaliou a proposta comercial da proponente FISIOTEN – ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 

LTDA e verificou-se que a proposta está de acordo com o solicitado no Edital de Seleção, e assim sendo 

passou a análise do envelope de “Documentação” da proponente. Analisados e conferidos os 

documentos de habilitação e técnicos apresentados pela empresa FISIOTEN – ATIVIDADES DE 

FISIOTERAPIA LTDA. verificou-se que atendem integralmente os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório, restando a empresa devidamente HABILITADA.  

 

Diante o critério de julgamento aplicado no edital, a Comissão constatou e declara a empresa FISIOTEN – 

ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA LTDA como vencedora do processo de seleção por atender ao critério de 

julgamento estabelecido no Certame nº 069/2021, apresentando a proposta no valor hora no importe de 

R$34,53 (trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com estimativa mensal de R$ 27.002,46 (vinte 

e sete mil e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme classificação final abaixo:  

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

EMPRESA VALOR MENSAL 

VENCEDORA: FISIOTEN – ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA 
LTDA 

R$ 27.000,00 

ALLIANZA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA DESCLASSIFICADA 

THIAGO MONTEIRO – FISIOTERAPIA DESCLASSIFICADA/INABILITADA 

MG FAQUINHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
LTDA 

DESCLASSIFICADA/INABILITADA 
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Desta feita, a Comissão deixa de abrir os envelopes de “Documentação” das demais concorrentes, os 

quais serão devolvidos às mesmas após publicação do resultado, mediante notificação eletrônica (e-mail) 

para retirada, concedendo às participantes, prazo de 30 (trinta) dias para resgate de seu envelope de 

“Documentação”, sob pena de, após transcorrido este período, serem assim descartados, declarando, 

ainda, encerrada a sessão. Foi a presente Ata lavrada e assinada por mim, Secretária dos Trabalhos, 

Mayara Lorraine Ribeiro, em única via. 

 

 

São Paulo, 15 de setembro de 2021. 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: 

 

 

 

 

_________________________________                                                _________________________________ 
Dr. Alexandre Botelho dos Santos                                                                                           Mayara Lorraine Ribeiro 
Presidente                                                                                                                                                            Secretário 
 
 
 
_________________________________                                                _________________________________ 
Katia Regina Silva                                                                                             Dra. Monica de Souza Bomfim Pinheiro           
Membro                                                                                                                                                                  Membro   
   
 
 
_________________________________                                                _________________________________ 
Regina Alice Neves Palhares Paravini                                                                       Raquel das Graças Oliveira Costa          
Membro                                                                                                                                                                  Membro   
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Monica de Souza Bomfim Pinheiro

CPF: 661.666.757-04

Assinou em 16 set 2021 às 08:41:06
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Mayara Lorraine Ribeiro

CPF: 350.029.438-37

Assinou em 15 set 2021 às 14:48:58

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

RAQUEL DAS GRAÇAS OLIVEIRA COSTA

CPF: 303.528.738-41

Assinou em 16 set 2021 às 09:19:07

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Alexandre Botelho dos Santos

CPF: 151.096.978-09

Assinou em 15 set 2021 às 15:19:09

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Regina Alice Neves Palhares Pavarini

CPF: 309.593.668-06

Assinou em 15 set 2021 às 16:59:45

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Katia Regina Silva

CPF: 274.648.788-84

Assinou em 20 set 2021 às 11:18:18

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 20 de setembro de 2021. Versão v1.4.0.

e9b5af9e-f5f2-4ccd-8692-d79acfa155e6 Página 1 de 3 do Log



15 set 2021, 14:46:53 Operador com email mayara.ribeiro@cejam.org.br na Conta 5ecd0af3-0408-4d1e-bf04-

1418ff5e6d08 criou este documento número e9b5af9e-f5f2-4ccd-8692-d79acfa155e6. Data

limite para assinatura do documento: 15 de outubro de 2021 (14:32). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

15 set 2021, 14:46:58 Operador com email mayara.ribeiro@cejam.org.br na Conta 5ecd0af3-0408-4d1e-bf04-

1418ff5e6d08 adicionou à Lista de Assinatura:

monica.pinheiro@cejam.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Monica de Souza Bomfim Pinheiro e CPF 661.666.757-04.

15 set 2021, 14:46:58 Operador com email mayara.ribeiro@cejam.org.br na Conta 5ecd0af3-0408-4d1e-bf04-

1418ff5e6d08 adicionou à Lista de Assinatura:

mayara.ribeiro@cejam.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Mayara Lorraine Ribeiro e CPF 350.029.438-37.

15 set 2021, 14:46:58 Operador com email mayara.ribeiro@cejam.org.br na Conta 5ecd0af3-0408-4d1e-bf04-

1418ff5e6d08 adicionou à Lista de Assinatura:

ccontratos.hgcarapicuiba@cejam.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

15 set 2021, 14:46:58 Operador com email mayara.ribeiro@cejam.org.br na Conta 5ecd0af3-0408-4d1e-bf04-

1418ff5e6d08 adicionou à Lista de Assinatura:

alexandre.botelho@cejam.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Alexandre Botelho dos Santos.

15 set 2021, 14:46:58 Operador com email mayara.ribeiro@cejam.org.br na Conta 5ecd0af3-0408-4d1e-bf04-

1418ff5e6d08 adicionou à Lista de Assinatura:

regina.pavarini@cejam.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP.

15 set 2021, 14:46:58 Operador com email mayara.ribeiro@cejam.org.br na Conta 5ecd0af3-0408-4d1e-bf04-

1418ff5e6d08 adicionou à Lista de Assinatura:

katia.silva@cejam.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP.

15 set 2021, 14:48:58 Mayara Lorraine Ribeiro assinou. Pontos de autenticação: email mayara.ribeiro@cejam.org.br

(via token). CPF informado: 350.029.438-37. IP: 200.229.239.10. Componente de assinatura

versão 1.138.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

15 set 2021, 15:19:09 Alexandre Botelho dos Santos assinou. Pontos de autenticação: email

alexandre.botelho@cejam.org.br (via token). CPF informado: 151.096.978-09. IP: 200.229.239.10.

Componente de assinatura versão 1.138.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

15 set 2021, 16:59:45 Regina Alice Neves Palhares Pavarini assinou. Pontos de autenticação: email

regina.pavarini@cejam.org.br (via token). CPF informado: 309.593.668-06. IP: 45.70.227.63.

Componente de assinatura versão 1.138.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 set 2021, 08:41:06 Monica de Souza Bomfim Pinheiro assinou. Pontos de autenticação: email

monica.pinheiro@cejam.org.br (via token). CPF informado: 661.666.757-04. IP: 200.153.102.178.

Componente de assinatura versão 1.139.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 set 2021, 09:19:07 RAQUEL DAS GRAÇAS OLIVEIRA COSTA assinou. Pontos de autenticação: email

ccontratos.hgcarapicuiba@cejam.org.br (via token). CPF informado: 303.528.738-41. IP:

200.153.102.178. Componente de assinatura versão 1.139.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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20 set 2021, 11:18:18 Katia Regina Silva assinou. Pontos de autenticação: email katia.silva@cejam.org.br (via token).

CPF informado: 274.648.788-84. IP: 200.153.102.178. Componente de assinatura versão 1.140.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

20 set 2021, 11:18:18 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

e9b5af9e-f5f2-4ccd-8692-d79acfa155e6.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e9b5af9e-f5f2-4ccd-8692-d79acfa155e6, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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