
 
 
Chamada de Oportunidade de Serviços de Nuvem Pública Nº 007/2020, 
aderente ao Edital de Pré-Qualificação Permanente Nº 001/2019- ETICE 

 
Ata de Reunião de Seleção de Melhor Proposta de Preço 

 
Aos 13 dias do mês de agosto de 2020, às 09:30 horas, em razão do estado de 
Calamidade que estamos passando, a reunião de seleção de melhor proposta se deu por 
meio de plataformas virtuais, sistema Cisco Webex. Reuniu-se a Comissão Especial de 
Organização e Avaliação de Consultas Técnicas de Serviços de Nuvem, instituída através 
da Portaria Nº 017/2020, para continuação da sessão de abertura dos envelopes e 
seleção da melhor proposta de preço, Processo VIPROC Nº  04927911/2020 referente à 
Consulta de Estimativa Técnica de Serviços de Nuvem Pública Nº 007/2020 aderente ao 
Edital de Pré-Qualificação Nº 001/2019- ETICE; 
 
Na reunião estavam presentes os membros Álvaro Claudio Maia, Silvana C. Fujita, Elaine 
Márcia Torres Pompeu Maia e Jorge Luiz Lacerda Cruz, sob a presidência do primeiro. 
 
O Presidente da Comissão deu início aos trabalhos, listando as propostas recebidas, as 
quais foram ordenadas na seguinte classificação: 
 
Classificação Empresa Pré-Qualificada Valor Global anual (em R$) 

1 CSPAR TECH LTDA. 33.559.554,39 
2 SeaTIC Soluções Especializadas em 

Automação em TIC LTDA 
43.520.007,40 

 
A Presidente da Comissão informa ainda que a análise técnica solicitada pela Comissão 
observou que a proposta de menor preço, da pré-qualificada CSPAR TECH LTDA., que 
ofertou a melhor proposta global no valor de R$ 33.559.554,39 (trinta e três milhões, 
quinhentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove 
centavos) apresentou valores muito inferiores à pesquisa de mercado realizada antes do 
lançamento da chamada, o que pode causar dúvidas quanto à exequibilidade do objeto da 
chamada. 
 
Por conseguinte, a Comissão optou por efetuar diligência junto ao fornecedor, solicitando 
planilha de formação de preços, de modo a verificar a exequibilidade dos valores 
ofertados. O fornecedor terá um prazo de 2 (dois) dias úteis para responder à diligência, 
após o qual a Comissão voltará a se reunir para deliberar sobre o assunto. O resultado 
desta reunião será divulgado através da publicação desta ata no website da Etice.  
  
O presidente declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente 
Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Especial de 
Organização e Avaliação de Chamadas de Oportunidade de Serviços em Nuvem. 
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