
 

 

ATA DE REUNIÃO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA REFERENTE AO PROCESSO Nº 

412/2019– LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 02/2019 

 

Aos vinte três dias do mês de Janeiro  de 2019, às nove horas na sala de reuniões da Comissão de 

Licitação do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, situado à 

Avenida dos Expedicionários nº 301, Centro – Itatiaia – RJ, reuniram-se os membros da Comissão Técnica de 

Avaliação dos Sistemas de Informática constante dos anexos do Edital de Tomada de Preço n.º 02/2019,  

composta por Juliana de Melo Rosa , Matrícula 1023 – Kátia Regina Mendonça da Silva matrícula 1010 e 

Ângela Maria Ribeiro da Silva matrícula 1014 para julgar as propostas técnicas apresentada pela empresa :  

Custom Sistemas LTDA, representada pelos técnicos Wilkian Ferreira Couto, Joel Duarte Abreu e Giusephe 

Oliveira Santos da Silva, que realizaram a apresentação e demonstração de seus sistemas às 09:00 horas do 

dia vinte e três de Janeiro de 2020, na sala reservada para a Licitação, sendo considerada classificada por 

manter o mesmo padrão de funcionalidade exigidos no Edital de Tomada de Preço n.º 02/2019, uma vez que 

ela já presta serviços ao Instituto e pela apresentação dos módulos de Transparência, Gerenciamento de 

Recursos Humanos, E-social, Compras, Licitações e Contratos e de Controle de Protocolo Web. Após analisar 

todas as informações constantes dos anexos do referido edital a empresa obteve 1.249 pontos (mil duzentos e 

quarenta e nove pontos), conforme item 9.0 do Edital de Tomada de preço nº02/2019, está dentro da faixa 

satisfatória de pontuação desejada para classificação. Sendo a mesma considerada classificada para a fase da 

proposta de preço. Nada mais havendo a tratar deu-se encerrada a sessão e foi lavrada a presente Ata que vai 

assinada pelos membros da Comissão: 
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