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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Às 14h 00min do dia 14/12/2020, reuniu-se a Comissão Permanente de Compras abaixo-

assinada, designada pelo ato de nomeação, para a abertura das propostas técnicas e propostas de 

preços do Ato Convocatório de nº 007/2020, Processo de Compra nº 1191/2020 que tem por objeto a  

contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e continuados na área de tecnologia da 

informação para suportar as atividades de desenvolvimento e operações de soluções de Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC). 

 Enviaram propostas para a participação da concorrência a empresa JEF CESAR CAMPOS 

BAETENS 01371556628 (PROTI - PROJETOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS), inscrita no 

CNPJ sob o nº 30.368.607/0001-90. 

A ordem de classificação, segue logo abaixo: 

Lote 1 Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e continuados na 

área de tecnologia da informação para suportar as atividades de desenvolvimento 

e operações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

Participante 1 
EMPRESA: JEF CESAR CAMPOS BAETENS 01371556628 

CNPJ: 30.368.607/0001-90. 

VALOR: R$ 183.360,00 (cento e oitenta e três mil, trezentos e sessenta reais) 

 

 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, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

                Marluce de Souza Abduane                                          Fabrício Geraldo de Assis 

Membro da Comissão Permanente de Compras                             Assessor de Compras 
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ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO 

HABILITAÇÃO 

Às 14h 00min do dia 14/12/2020, 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 007/2020, Processo 

de Compra nº 1191/2020 que tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços 

técnicos e continuados na área de tecnologia da informação para suportar as atividades de 

desenvolvimento e operações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

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

seguinte conclusão: 

EMPRESA 
HABILITADA 

SIM NÃO 

JEF CESAR CAMPOS BAETENS 01371556628  X 

  

 Referente à regularidade fiscal e trabalhista, a empresa deixou de apresentar a Prova de 

Regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da emissão de certidão 

negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à 

dívida ativa da união, além da Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme previsto no item 8.1.2. do instrumento 

convocatório.   

 Referente à qualificação econômico-financeira, a empresa deixou de apresentar a certidão 

negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 Por fim, referente à habilitação jurídica, a empresa deverá apresentar o CCMEI: Certificado 

da Condição de Microempreendedor Individual. 
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Considerando que todas as proponentes foram inabilitadas, a Comissão Permanente de 

Compras, nos termos do item 10.2.1.1.9 do instrumento convocatório, fixou aos proponentes o prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados de 15/12/2020 para a apresentar nova documentação escoimada das 

causas que ensejaram a inabilitação.  

Dessa forma, a nova sessão será realizada no dia 18/12/2020, às 14h 00min, no mesmo local 

da sessão inaugural, ficando os participantes desde já convocados. 

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, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

               Marluce de Souza Abduane                   Fabrício Geraldo de Assis 

             Membro da Comissão Permanente de Compras                   Assessor de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


