Procedimento Ordinário de Licitação
Pol nº 0001/2020

Melhor Combinação de Técnica e Preço
Ata de Recebimento dos Envelopes de
Propostas Técnica, de Preços e de Habilitação

Contratação de empresa para prestação de serviços de
Fábrica de Software e Outros Serviços

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniu-se
a Comissão Especial de Licitação composta pelos empregados: Daniele Ughini
Scaranto, Naidis Ketti de Oliveira Kneipp Clímaco e Athos Renan Jurinic,
de forma tele presencial no aplicativo teams, abaixo assinados, a fim de
proceder à abertura do certame em epígrafe. Aberta a sessão, a Comissão
recebeu os documentos de credenciamento, verificando-se a presença das
empresas abaixo relacionadas:
Empresa

Representante

1. DATUM INFORMATICA LTDA

Alexandre Luis Teixeira
Zanetti

2. DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO LTDA

Marco Aurélio Steigleder

3. IBROWSE - CONSULTORIA &
INFORMÁTICA LTDA
4. JOIN TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA
LTDA
5. META SERVIÇOS EM INFORMATICA S.A

Caroline Bordin da Silva
Gustavo Veronese
Roberta Reinehr

6. NUMERIA INFORMÁTICA LTDA EPP

Cassiano Sombrio

7. STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA
EM INFORMATICA S.A.

Flavia da Silveira
Guimarães

Após o credenciamento dos representantes das empresas, verificou-se a
inviolabilidade dos os envelopes nº 01 – Proposta Técnica e nº 02 – Proposta de
Preços e nº 03 – Habilitação das empresas presentes ao certame e a sessão. A
seguir, foram separados os envelopes por tipo, lacrando os envelopes de
propostas de preço e habilitação em envelope separados, tendo sido os mesmos
rubricados externamente pela Presidente. Após, procedeu-se a abertura do
envelope n.º 01 – Proposta Técnica. Os documentos não foram rubricados pelos
demais porque, tendo em vista a pandemia de COVID-19, a sessão foi realizada
de forma tele presencial. Foi consultado o CFIL/CADIN das empresas,
verificando-se que não havia impedimentos. A presidente abriu prazo de 01
(uma) hora para que os licitantes analisassem as propostas técnicas e
apresentassem suas impugnações. A empresa DBSERVER apresentou as suas
impugnações, por e-mail, o qual ficará arquivado na pasta da Ata para consulta
da área técnica e dos demais participantes. Isso será feito, também, com as
impugnações da empresa Meta. Ato contínuo, a Presidente da Comissão
informou que os documentos serão analisados pela área técnica, devendo as
empresas serem intimadas de todos os atos praticados por esta Comissão.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, lavrando-se a
presente ata, que, após lida, foi assinada pela Comissão e pelos representantes
da empresa presentes à sessão.

Daniele Ughini Scaranto,
Presidente da Comissão Especial de Licitação.

Naidis Ketti de O. Kneipp Clímaco,

Athos Renan Jurinic,

Membro Titular da Comissão Especial

Membro Titular da Comissão Especial

Licitantes presentes

