
ATA DE SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL Nº 176/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021.

Aos  vinte e nove dias do mês de  dezembro de dois  mil  e  vinte  e um, no Centro  Administrativo

Amantino Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, para

a  fase  de  demostração  técnica,  a  partir  das  oito  horas  e  trinta  minutos,  a  Pregoeira  e  Equipe,

designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021, e  os servidores Cristian Paniz, Maria

Bernarda  Grandi  e  Dimorvan  Cantelli,  incumbidos  de  acompanhar  a  análise  e  julgamento  da

apresentação técnica da empresa  classificada  como a detentora  da proposta  mais  vantajosa do

Pregão Presencial nº 049/2021, de que trata o Edital nº 176/2021, que tem por objeto a contratação

de empresa para fornecimento da licença de uso de software por prazo determinado, com atualização

mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão, implantação e

treinamento, para diversas áreas da Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa. A sessão procedeu da

maneira programada, onde a empresa Melhor Solução Software para Gestão Pública Ltda ME iniciou

a apresentação  dos módulos a serem implantados no Município de Serafina Corrêa,  sendo eles

Gestão Eletrônica de Documentos, Gestão Ambiental e Portal do Gestor. Os demais módulos já eram

utilizados  por  servidores  da  administração  público,  sendo  então,  dispensados  da  apresentação

técnica conforme solicitação da empresa e autorizado pela Pregoeira e equipe. A seguir, a Pregoeira

e equipe de apoio, com base na demonstração realizada pela empresa Melhor Solução Software para

Gestão Pública Ltda ME, opinam pelo cumprimento total dos requisitos mínimos obrigatórios para

demonstração técnica, atendendo o objeto do Edital.  O processo será encaminhado à autoridade

superior para homologação e adjudicação.  Desde já, os autos ficam com vistas franqueadas aos

interessados. Concluídos os trabalhos e nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e

lavrada a Ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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