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

de Preços nº 01/2018 - CISAMUSEP. 
 
Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2018, 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 01/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de Sistema Informatizado de Gestão de Saúde, compreendendo a migração de 

dados, implantação do sistema, treinamento inicial e treinamento durante execução do contrato, 

suporte técnico e manutenção com locação do software ao 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: 05.982.200/0001-00 IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA 

LTDA, representada por LEONIR ZARPELON, portador do CPF/MF nº 746.109.709-10. 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: 

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA. A proponente nada arguiu sobre 

os documentos apresentados e protocolou declaração de renuncia, 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. Quanto ao item 13.4 

a demonstração técnica do sistema para aferir a adequabilidade do mesmo pela comissão designada 

fica agendada para ser realizada no dia 24/05/2018 (quinta-feira) às 08h na sede do CISAMUSEP, 

desta forma fica suspensa a sessão. 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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