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REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2022 

Aquisição de vacinas contra a gripe, na modalidade consignação, 
e realização de gesto vacinal 
01 de fevereiro de 2023 – 15h 

 
Participantes: 
Sebastião Luiz da Silva Filho – Diretor Financeiro – CPM (Presencial) 
Sandra Aparecida P. Pizzol – Conselheira – CPM (Presencial) 
Ivan Milano Stefanovith – Gerente Jurídico – CPM (Presencial) 
Maria Teresa Pelegrin da Silva – Advogada – CPM (Presencial) 
Lenira Lopes Ferreira – Supervisora de Higiene e Saúde – CPM (Presencial) 
Vanessa R. da Cruz Noel – Supervisora de Suprimentos – CPM (Presencial) 
Ana Carolina Pereira de Lima Volpato – Aura Vip Serviços em Saúde Ltda. (Virtual) 
Estefany de Sá Cavalcante – Procat Comércio de Vacinas e Serviços de Imunização 
Humana Ltda. (Virtual) 
 
Abertos os trabalhos às 15h, foi informado que a reunião será gravada e apresentado um 
resumo dos atos licitatórios praticados e demonstrado que o envelope no qual se encontra 
o “pendrive” com os documentos de Proposta Comercial dos licitantes permanece lacrado 
da mesma forma como realizado no dia 17/janeiro/2023, conforme segue: 
 

  

 
Passou-se às identificações dos representantes dos licitantes: 

• Ana Carolina Pereira de Lima Volpato – Aura Vip Serviços em Saúde Ltda., que 
ingressou na reunião ao final. 

• Estefany de Sá Cavalcante – Procat Comércio de Vacinas e Serviços de Imunização 
Humana Ltda. 

 
A participação nas reuniões não é obrigatória, de modo que o não comparecimento não 
ensejará inabilitação ou desclassificação. 
 
Passou-se, então, à apresentação do resultado da Habilitação dos licitantes: 
 
LICITANTE: Aura Vip Serviços em Saúde Ltda. 

• Qualificação Jurídica: Não qualificado. 

• Qualificação Técnica: Não qualificado. 

• Resultado: Inabilitado. 
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LICITANTE: Procat Comércio de Vacinas e Serviços de Imunização Humana Ltda. 

• Qualificação Jurídica: Qualificado. 

• Qualificação Técnica: Não qualificado. 

• Resultado: Inabilitado. 
 
LICITANTE: Vacinar Centro de Imunização Ltda. 

• Qualificação Jurídica: Qualificado. 

• Qualificação Técnica: Qualificado. 

• Resultado: Habilitado. 
 
Os motivos de inabilitação poderão ser informados diretamente ao licitante, mediante 
solicitação formal, por intermédio do e-mail licitacao@clubepaineiras.com.br. 
 
Iniciado o procedimento de rompimento do lacre do Envelope que contém o “pendrive” com 
os documentos de Envelope nº 2 – Proposta Comercial – dos licitantes e demonstração dos 
arquivos salvos em “pendrive”, sendo os mesmos da reunião realizada no dia 
17/janeiro/2023. 
 

 

 
De modo a preservar o sigilo técnico das propostas, também foi dada publicidade somente 
do valor final proposto pelo licitante habilitado: 
 
Licitante: Vacinar Centro de Imunização Ltda.: R$ 63,00 (sessenta e três reais) por dose, 
totalizando R$ 541.800,00 (quinhentos e quarenta e um mil e oitocentos reais). 
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Nos termos do Edital de Concorrência nº 013/2022, os arquivos de Proposta Comercial dos 
licitantes inabilitados, Aura Vip Serviços em Saúde Ltda. e Procat Comércio de Vacinas e 
Serviços de Imunização Humana Ltda., foram excluídos do “pendrive”, conforme 
compartilhamento de tela realizado. 
 
Concluindo a reunião, foi informado que os documentos serão assinados de forma digital 
por membro do Dep. Jurídico e avaliados pelo Clube Paineiras do Morumby, de acordo com 
os critérios estabelecidos pelo Edital de Concorrência nº 013/2022, sendo o resultado 
publicado oportunamente. 
 
Por derradeiro, também foi reiterado os termos do Edital de Concorrência nº 013/2022, no 
sentido de que a habilitação de 01 (um) licitante não implica na declaração automática de 
que se trata do vencedor desta concorrência. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião. A ata será publicada no site 
do Clube, no campo apropriado. 
 

Sebastião Luiz da Silva Filho 
Diretor Financeiro 

Sandra Aparecida P. Pizzol 
Conselheira 

 
Ivan Milano Stefanovith 

Gerente Jurídico 

 
Maria Teresa Pelegrin da Silva 

Advogada 
 

Vanessa R. da Cruz Noel 
Supervisora de Suprimentos 

 
Lenira Lopes Ferreira 

Supervisora de Higiene e Saúde 
 


