
 

 
1/3 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Às 14h 00min do dia 30/10/2020, 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, 30 de outubro de 2020. 

 

Comissão Permanente de Compras 

 

 

Marluce de Souza Abduane                                                                   Riverson Moreira dos Santos 
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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

Às 14h 00min do dia 30/10/2020, 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.  

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

seguinte conclusão: 

 

 

Item 1 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços técnicos que 

desenvolverá o sistema integrado de 

demandas e cadastros dos atingidos da ATI 

R3 

 

Ocorrências 

 

 

 

 

1ª colocada 

 

 

Empresa: BHS AXTER SOLUCOES 

DIGITAIS LTDA. 

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

mil e novecentos e oito reais e seis centavos). 

A empresa apresentou a prova de 

regularidade para com a Fazenda 

Federal e Municipal vencidas. As 

datas de validade dos documentos 

eram 05/10/2020 e 22/10/2020 

respectivamente.  

A empresa deixou de apresentar 

prova de regularidade para com a 

Fazenda Estadual. 

 

Sendo assim, a comissão permanente de compras, decidiu pela abertura de um prazo de 3 dias 

úteis para apresentação de documentação complementar à empresa BHS AXTER SOLUCOES 

DIGITAIS LTDA., conforme disposto no item 10.2.1.1.9. do instrumento convocatório.  
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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, 30 de outubro de 2020. 

 

Comissão Permanente de Compras 

 

Marluce de Souza Abduane                                                                        Riverson Moreira dos Santos 


