
 

 

1/3 
 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Às 14h 00min do dia 24/11/2020, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo-

assinada, designada pelo ato de nomeação, para a abertura das de preços do Ato Convocatório de nº 

005/2020, Processo de Compra nº 774/2020 que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços técnicos que desenvolverá o sistema integrado de demandas e 

cadastros dos atingidos da ATI R3, conforme descrito no instrumento convocatório. 

Cadastrou-se para a participação do certame a empresa BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS 

LTDA., CNPJ n°. 04.856.032/0001-44. 

 A ordem de classificação das empresas que enviaram PROPOSTA, segue logo abaixo: 

 

ÍTEM 1 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos que desenvolverá o sistema integrado de 

demandas e cadastros dos atingidos da ATI R3 

 

1ª colocada 

 

Empresa: BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA. 

CNPJ: 04.856.032/0001-44 

Valor: R$ 186.908,06 (cento e oitenta e seis mil e novecentos e 

oito reais e seis centavos). 

 

Nada mais havendo a tratar, a comissão permanente de compras declarou encerrada esta etapa 

com a presente ata, que depois de lida, conferida e achada conforme, será assinada pela comissão 

permanente de compras e pelos presentes que assim o desejarem.  

 

Viçosa, 24 de novembro de 2020. 

 

 

 

      Marluce de Souza Abduane              Fabrício Geraldo de Assis          Jef Cesar Campos Baetens 

Membro da comissão de Compras             Assessor de Compras                       Assessor de TI 
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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

Às 14h 00min do dia 24/11/2020, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo-

assinada, designada pelo ato de nomeação, para dar sequência ao certame, procedendo a análise da 

documentação de habilitação da empresa melhor classificada na etapa de proposta, enviada através 

do Portal do Fornecedor/Sistema Conveniar referente ao Ato Convocatório de nº 005/2020, Processo 

de Compra nº 774/2020, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos que desenvolverá o sistema integrado de demandas e cadastros dos atingidos da ATI 

R3. 

 Após análise de todos os documentos de habilitação apresentados, a comissão chegou à 

seguinte conclusão: 

 

EMPRESA HABILITADA 

 

BHS AXTER SOLUCOES 

SIM NÃO 

X  

 

 Abaixo é informado o prazo de validade das certidões fiscais e trabalhistas da empresa: 

 Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União - Válida até 16/05/2021 

Certidão de Débitos Tributários Negativa (Estadual) - Válida até 21/12/2020 

 Certidão de Quitação Plena Pessoa Jurídica (Municipal) - Válida até 04/12/2020 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) - Válido até 17/12/2020 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Válida até 20/03/2021 

Encerrada a etapa de abertura da proposta comercial e após analisada a habilitação da empresa 

melhor classificada, a Comissão Permanente de Compras decidiu como vencedora e devidamente 

habilitada do certame a empresa BHS AXTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA., CNPJ: 

04.856.032/0001-44, que apresentou o menor preço e atendeu plenamente ao objeto e as condições 

do Ato Convocatório da referente seleção.  



 

 

3/3 
 

Nada mais havendo a tratar, a Comissão Permanente de Compras declarou encerrada esta 

etapa com a presente ata, que depois de lida, conferida e achada conforme, será assinada pela 

Comissão Permanente de Compras e pelos presentes que assim o desejarem.  

 

Viçosa, 24 de novembro de 2020. 

 

 

 

      Marluce de Souza Abduane              Fabrício Geraldo de Assis          Jef Cesar Campos Baetens 

Membro da comissão de Compras             Assessor de Compras                       Assessor de TI 

 


