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Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentos de Habilitação da Licitação na 
Modalidade Tomada de Preços nº 01/2019 - CISAMUSEP. 

 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2019, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão de abertura dos envelopes de Documentos de 

Habilitação referente à Tomada de Preços nº 01/2019 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 

contratação de pessoa jurídica especializada na área de Tecnologia da Informação para 

Implantação de Sistema Integrado de Gestão Pública para o CISAMUSEP, devidamente 

autorizada pelos ditames da Lei Federal nº 8.666/93. Abertos os trabalhos, a Comissão 

atestou o recebimento da documentação exigida pelo Edital, documentos de 

credenciamento, Envelope nº 01 (Documentos de Habilitação), Envelope nº 02 (Proposta 

Técnica) e envelope nº 03 (Proposta de Preço) do único proponente CNPJ: 

80.896.194/0001-94 ELOTECH GESTÃO PUBLICA LTDA, representada por ALBERTO 

LUIZ CAITANO, portador do CPF/MF nº 043.920.499-22. Ato contínuo, após verificação do 

número suficiente de participantes os documentos referentes ao Credenciamento e os 

envelopes nº 01, nº 02 e nº 03 foram rubricados pela Presidente, membros da Equipe de 

Apoio e licitante presente, não houve questionamentos sobre os documentos apresentados, 

e foi aberto o envelope de Habilitação, sendo esta rubricada pela Presidente, membros da 

Equipe de Apoio e licitante presente. Examinada a documentação e conforme Laudo 

expedido pelo setor de Contabilidade verificou-se a habilitação da empresa ELOTECH 

GESTÃO PUBLICA LTDA e passou-se a abertura do envelope nº 02, sendo esta rubricada 

pela Presidente, membros da Equipe de Apoio e licitante presente. Diante da análise da 

Proposta Técnica verificou-se que a empresa não possui profissional legalmente habilitado 

pela empresa perante o órgão de classe competente, neste momento constatou a 

presidente da comissão equivoco quanto a avaliação dos documentos de habilitação. Posto 

que naquele momento não se notou a ausência de responsável técnico da empresa 

cadastrada perante o Conselho de Classe. Diante desta constatação a Presidente reanalisa 

neste ato a habilitação e verificando a inexistência de cumprimento integral exigido no Edital 

que rege o certame reconsidera a decisão de habilitação e declara inabilitada a referida 

empresa.  A empresa ELOTECH GESTÃO PUBLICA LTDA manifesta neste ato intenção de 

recurso quanto a sua inabilitação cujas razões serão apresentadas no prazo legal. Nada 

mais havendo a tratar, lavrou-se a presente a Ata que vai assinada pela Sr.ª Presidente, 

Equipe de Apoio e licitante presente. A Sr.ª Presidente declarou encerrados os trabalhos. 
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