
           
 
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 29 dias do mês de dezembro de 2020, às 10:00 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 Google Meets. Reuniu-se a Comissão Especial de Orga-
nização 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, informando o resultado da diligência 
efetuada junto à pré-qualificada ELO Group Ltda, que apresentou a melhor proposta 
global, conforme previsto na última reunião da Comissão sobre esta Chamada.  
 
Após análise da resposta da ELO Group Ltda, foi identificado que a pré-qualificada enviou 
proposta corrigida, com as devidas adequações dos preços unitários ofertados aos 
valores médios do mapa de preços obtido após pesquisas de mercado (prova de 
economicidade), bem como esclareceu a razão da escolha da tecnologia no item 1 da 
referida proposta. 
 
Por conseguinte, a Comissão declarou, como primeira colocada, de forma preliminar, a 
proposta corrigida ofertada pela pré-qualificada ELO Group Desenvolvimento e 
Consultoria LTDA no valor global de R$ 12.639.597,60 – Doze milhões, seiscentos e trinta 
e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos. Esta ata será 
publicada no website da Etice. A partir da publicação, será aberto o prazo de 2(dois) dias 
úteis para convocação do primeiro candidato classificado para apresentar documentação 
de habilitação e características técnicas da solução proposta, prazo estipulado em 
consonância com o item 4 – Prazos, alínea 6, da Chamada de Oportunidade No. 
008/2020.	
  
 
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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