
 

 

Chamada de Oportunidade de Serviços de Nuvem Pública Nº 008/2020, 
aderente ao Edital de Pré-Qualificação Permanente Nº 001/2019- ETICE 

 
 

Ata de Reunião de Seleção de Melhor Proposta de Preço 
 
 
 

Aos 10 dias do mês de dezembro de 2020, às 11:00 horas, em razão do estado de Cala-
midade 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 Organi-
zação 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  08892713/2020, referente à Consulta 
de Estimativa Técnica de Serviços de Nuvem Pública Nº 008/2020 aderente ao Edital de 
Pré-Qualificação Nº 001/2019- ETICE; 
 
Na reunião estavam presentes os membros Álvaro Claudio Maia, Raimundo Osman Lima, 
Silvana C. Fujita, Elaine Márcia Torres Pompeu Maia, Jorge Luiz Lacerda Cruz, Lilian O. 
Castro e Vera Lucia Carneiro de Sousa, sob a presidência do primeiro. 
 
O Presidente da Comissão deu início aos trabalhos, apresentando as propostas ofertadas 
na seguinte ordem de classificação: 
 

Classificação Empresa Pré-Qualificada Valor Global anual (em R$) 

1 ELO Group Desenvolvimento e 
Consultoria LTDA 

15.313.957,60 

2 GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA. - ME 27.454.910,00 

 
A Comissão identificou que a proposta ofertada pela pré-qualificada ELO Group 
Desenvolvimento e Consultoria LTDA apresentou a melhor proposta global no valor de R$ 
15.313.957,60 (quinze milhões, trezentos e treze mil, novecentos e cinquenta e sete reais 
e sessenta centavos). Todavia, embora o valor total da proposta esteja inferior ao valor 
total médio do mapa de preços obtido após pesquisas de mercado (prova de 
economicidade), o mesmo não acontece com todos os itens da proposta bem como a 
referida pré-qualificada deverá esclarecer a razão da escolha da tecnologia no item 1 da 
referida proposta. Nesse caso, a Comissão decide efetuar diligência junto a esta pré-
qualificada para adequação dos preços unitários da proposta ao referido mapa de preços 
e devidos esclarecimentos que se fizerem necessários. Esta ata será publicada 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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