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CONCORRÊNCIA CONJUNTA N" 03/2020

ATA DA SESSÃO

Às nore horas do dia vinte e dois dejulho de2020,na sala de licitações, no lo andar
do Edificio Casa da Indústria Napoleão Barbosa, reuniu-se a Comissão de Licitação
do Sistema FIEA designada pela Portaria 0112014, sob a presidência da Sf Thaísa
Lopes de Farias Almeida e com os membros Rosa Léa Cavalcante de Barros Brito e
João Antonio Alves Sá, para a análise dos documentos de habilitação e apuração das
propostas de preços da Concorrência Conjunta n" 03/2020, do SESI e do SENAI,
Departamentos regionais de Alagoas, que tem como objeto o Registro de Preços de
hora de trabalho de WEBDESIGN, desenvolvimento de APIS e desenvolvimento
para solução de E-COMMERCE. O aviso de licitação foi publicado no jornal Tribuna
Independente, jornal de grande circulação regional, no dia 07 de julho de 2020 e
publicado no Portal da Transparência do SESI e do SENAI juntamente com o edital.
Participaram do certame as empresas: MESHA Tecnologia e Sistemas Ltda
representada por José Roberto Protrísio e Minuta Comunicação, Cultura e

Desenvolvimento Social Eireli representada por Osmar Alexandre da Silva Neto.
Após os envelopes terem sido rubricados pela Comissão de Licitação e pelos
representantes, a Comissão de Licitação deu início ao processo licitatório abrindo
primeiramente os envelopes de proposta de preços conforme faculta o Art. 16o do
Regulamento de Licitações e Contratos do SESVSENAI e devidamente previsto no
item 5.13 do edital. As propostas foram analisadas e rubricadas pela Comissão de
Licitação e pelos representantes e, em seguida foi passada a palavra aos
representantes para que fossem registradas quaisquer considerações em relação às

propostâs de preços. Como nada foi acrescentado e não houve intenção de
impugrração, as propostas foram declaradas classificadas para o certame pela
Comissão de Licitagão. Os valores apresentados foram registrados e foram os
se

A Comissão de Licitação deu sequência ao processo licitatório abrindo o envelope de
habilitação da empresa Minuta Comunicação, Cultura e Desenvolvimento Social
Eireli que apresentou menor preço em sua proposta. Os documentos foram vistos,
lidos e rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes e, como os
documentos foram apresentados conforme solicitado no edital, excetuando-se os
certificados do técnico que prestará os serviços e, conforme descrito no item 6.2 do
edital, a empresa Minuta Comunicação, Cultura e Desenvolvimento Social Eireli terá
05 (cinco) dias úteis para indicar um técnico e apresentar os certificados exigidos.
A Comissão de Licitação suspende a sessão para aguardar, no período previsto no
edital, as comprovações exigidas para que a mesma seja declarada vencedora e,

consequentemente, seja homologada no certame.

t*
,l

Edilbio Casa dâ lndústia Napobâo - Au Fehüdês U/na, 3A5 -

0l

PRESTAÇÃo DE sERvIÇos DE WEBDESIGNE&
DESENVOLVIMENTO DE APIS E
DESENVoLVIMENTo PARA sol-uçÃo oE E-
COMMERCE.

HORA DE
TRABALHO

2.400 108.000,00 48.000.00

fl.

1 E5

Â É

v,4

S,Veí,,a F€doraçro dâs lrdrisà'/as
do Esúado dá Á/agbâs Maceló - Nagioas - CEP: 57OSU9O2 - Pabx: (a4 2121.&OO

----
-ffi

ITE[' DEscRrÇÁo colrtti\lcÀcÀo
ltlfsIlÂL\It) t!lt\u'I Â

QUANT TEC]\'OLOGIA



= 
sist"^, f 1f;fr=

Nada mais havendo a tratar, eu Rosa Léa Cavalcante de Barros Brito, como membro,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela Comissão de
Licitação e pelos representantes presentes.

Maceió,22 de julho de2020.
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