
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ n° 013/2021 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar os seguintes serviços 

relacionados ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS): Item 1 - Informática, com a 

disponibilização de sistema de abertura e acompanhamento de chamados relativos às 

questões de usuários (Help Desk); e Item 2 – Consultoria para: i) Implantação da 

ferramenta de Help Desk, incluindo a realização de treinamentos administrativos e 

operacionais; e ii) Criação, configuração, treinamentos e implantação de fluxos de 

atendimento automatizado (chatbot). 

LOCAL: Sala de Reuniões do CONASEMS  

DATA: 22.03.2021 / HORÁRIO: 17:00h 

I INTRODUÇÃO 

Às dezessete horas do dia 22 de março de 2021, na sala de Reuniões Jose Ênio Servilha 

Duarte, reuniu-se a Comissão de Seleção, encarregada de dirigir e julgar o processo 

seletivo objeto da presente Ata, em conformidade com as especificações estabelecidas 

no Termo de Referência Pessoa Jurídica (TRPJ) nº 013/2021 e seus Anexos.  

II ANÁLISE FORMAL 

No dia 18/03/2021 às 11:59h (onze horas e cinquenta e nove minutos) foi recebida pelo 

CONASEMS 01 (uma) Proposta de Preços da empresa Loupen Tecnologia da Informação 

– Eireli, CNPJ 17.004.434/0001-62. A Comissão de Seleção decidiu postergar o prazo de 

recebimento de propostas até o dia 22/03/2021 (segunda-feira) no entanto, nenhuma 

nova proposta foi recebida. Após análise das documentações de habilitação e Proposta 

de Preços, a Comissão de Seleção constatou que a referida empresa apresentou 

Proposta de Preços faltando as descrições solicitadas do subitem 5.1, letra e “... 

Declaração de que no valores propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 

execução dos serviços, tais como: salários, seguros, impostos, taxas, custos operacionais e 

administrativos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, comerciais e 

quaisquer outras que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, inclusive 

expectativas de riscos, além da parcela de eventual lucro, que correrão a expensas da pessoa 

jurídica proponente, excluindo o CONASEMS de solidariedade e ou de despesa adicional a 

qualquer título...” 

III JULGAMENTO 

Considerando o exposto no item II desta Ata, a Comissão de Seleção procedeu ao 

seguinte julgamento: Diligenciar a empresa Loupen Tecnologia da Informação – Eireli 

para corrigir o item incompleto, até as 12:00h (doze horas) do dia 23/03/2021, terça-

feira, sob pena de desabilitação; e 

Após recebimento dos documentos objeto das diligências, a Comissão procederá nova 

análise documental e, por fim, irá aferir o resultado do Processo Seletivo em questão.



 

 

IV ENCERRAMENTO 

Será dada publicidade do resultado do presente julgamento, por meio da publicação 
desta Ata na seção Transparência do Portal do CONASEMS, que poderá ser acessada 
pelo link: (https://www.conasems.org.br/administrativo/2021/). 

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 18:00h do dia 22/03/2021, sendo 

lavrada a presente Ata, para fins de direito, que vai assinada pelos integrantes da 

Comissão de Seleção. 

Sônia Mayumi Umeta 

PRESIDENTE 

 

Viviane Betanin Lima 

MEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvio Romulo Guimarães de A. Junior 

MEMBRO 

 

Alexandre Liberal Ferreira de Santana 

MEMBRO 

https://www.conasems.org.br/administrativo/2021/

