
 

 

1 

Ata de abertura dos Envelopes contendo Documentos de Habilitação, 
Qualificação Técnica e Proposta de Preço da Licitação na Modalidade Tomada 

de Preços nº 01/2017 - CISAMUSEP. 
 
Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2017, às 09h, na sala de Licitações do 

CISAMUSEP, na presença da Srª. Presidente da Comissão foi instalada a presente sessão 

de abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação, Qualificação Técnica e Proposta 

de Preço, referente à Tomada de Preços nº 01/2017 - CISAMUSEP, que tem por objeto a 

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

disponibilização do Sistema Informatizado de gestão de Recursos Humanos no modelo de 

comercialização SaaS (Software como Serviço), abrangendo a migração de dados, 

configuração e treinamento dos usuários na operação, atualização de software e suporte 

técnico,  necessários para o funcionamento da nova sede do CISAMUSEP, devidamente 

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

atestou a apresentação de protocolo de recebimento da documentação, exigida pelo Edital, 

do proponente, representado pela empresa CNPJ: 00.980.608/0001-20 PRISMA 

INFORMÁTICA LTDA, representada por GIUSEPPE PEREIRA BOSONE, portador do 

CPF/MF nº 042.794.059-13. Ato contínuo, após verificação do número suficiente de 

participantes, deu-se a abertura do Envelope nº 01 contendo a documentação de 

habilitação da proponente, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a 

documentação, e de acordo com o Edital seguiu-se a seguinte Classificação PRISMA 

INFORMÁTICA LTDA. A proponente nada arguiu sobre os documentos apresentados, 

razão pela qual foi encerrada a fase de habilitação e dado prosseguimento à sessão, 

procedendo-se a abertura do Envelope nº 02 contendo a qualificação técnica, a qual foi 

conferida e rubricada pela Comissão, com a seguinte pontuação e comprovantes 

apresentados: 

Item 3.1 (Atendimento TCE/PR) – 100 Pontos; 

Item 3.2.1 (Prazo de Implantação) – 100 Pontos; 

Item 3.2.2 (Local de Realização dos Serviços) – 50 Pontos; 

Item 3.2.3 (Equipe Técnica) – 80 Pontos; 

Item 3.3.1 (Serviço de Pós Implantação) – 80 Pontos; 

Item 3.3.2 (Responsável Técnico Profissional) – 100 Pontos; 

Item 3.4 (Responsabilidade Técnica) – 100 Pontos; 

Item 3.5 (Apresentação do Sistema) – 70 Pontos. 

Total : 680 pontos. 

Em relação à apresentação do sistema, item 15 do Edital, a Comissão com o apoio 

do setor solicitante decidiu que não se faz necessária a apresentação, pois a empresa : PRISMA 

INFORMÁTICA LTDA é a atual prestadora de serviço objeto deste Edital. Desta forma, 

pontuamos a empresa com 70 pontos. 
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 Em sequência procedendo-se a abertura do Envelope nº 03 contendo a 

Proposta de Preço, a qual foi conferida e rubricada pela Comissão. Examinada a Proposta 

de Preço e de acordo com o Edital seguiu-se a seguinte Classificação: PRISMA 

INFORMÁTICA LTDA com o valor total de R$ 34.716,00 (trinta e quatro mil, setecentos e 

dezesseis reais). Na apuração da Maior Nota de Avaliação (MNA) apurou-se que a empresa 

PRISMA INFORMÁTICA LTDA atingiu a pontuação de 2.440 (dois mil e quatrocentos e 

quarenta), sagrando-se, portanto, vencedora do presente certame. O lote foi adjudicado. 

Questionado pela Presidente da Comissão de Licitação a proponente, por intermédio de seu 

representante legal, nada arguiu sobre os documentos apresentados, bem como renunciou 

ao direito de interposição de recurso. 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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