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TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ n° 014/2021 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de concepção, 

desenvolvimento, programação, implantação, importação de conteúdo existente e 

suporte técnico com transferência de conhecimento, em linguagens web, voltados à 

reestruturação do Portal CONASEMS em prol do fortalecimento da Rede CONASEMS-

COSEMS de gestores municipais do Sistema Único de Saúde (SUS). 

LOCAL: Sala de Reuniões do CONASEMS  

DATA: 06/04/2021 / HORÁRIO: 16:10h 

I INTRODUÇÃO 

Às dezesseis horas e dez minutos do dia seis de abril de 2021, na sala de Reuniões José 

Enio 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 014/2021 e seus Anexos.  

II ANÁLISE FORMAL 

No dia 31 de março de 2021, as empresas Espiral Interativa Comunicação Limitada ME, 

CNPJ: 10.564.396/0001-53, e Grande Circular Serviços Empresariais Ltda., CNPJ: 

13.595.751/0001-40, encaminharam documentações de habilitação e Propostas de 

Preços. 

A empresa Espiral Interativa Comunicação Limitada ME apresentou todos os 

documentos previstos nas alíneas do subitem 4.1 do TRPJ 014/2021, com exceção do 

solicitado no subitem 4.1.1, letra b) “Mínimo de 02 (dois) documentos (Atestado, Declaração 

ou Certidão), onde deverá estar comprovada a aptidão do interessado participante para 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos 

com o objeto deste Termo de Referência”. 

A empresa Grande Circular Serviços Empresariais Ltda. também apresentou todos os 

documentos previstos nas alíneas do subitem 4.1 do TRPJ 014/2021, entretanto as 

demonstrações quanto à documentação solicitada no subitem 4.1.1, letra a) “Portfólio 

de trabalhos desenvolvidos na área de comunicação e informação, que comprovem qualidade e 

experiência na produção dos serviços requisitados e domínio de linguagens de programação 

web, a ser avaliado pela equipe técnica da Assessoria de Comunicação Social do CONASEMS”, 

não contempla parte do objeto do referido TRPJ no que se refere ao subitem 3.1.1,  i) 

“redesenho do layout do Portal, incluindo acessibilidade digital”.  

III VALORES PROPOSTOS 

As empresas acima identificadas apresentaram as seguintes Propostas de Preços: 

Serviços Espiral  Grande Circular 

Desenvolvimento de 

Funcionalidades 

Valor Hora-Homem (R$) 270,00 105,00 

Valor Estimado 12 meses (R$) 842.400,00 327.600,00 

Manutenção (Suporte, 

Atualizações e Correções, 

conforme o uso) 

Valor Hora-Homem (R$) 260,00 105,00 

Valor Estimado 12 meses (R$) 124.800,00 50.400,00 

Estimativa anual total (R$) 967.200,00 378.000,00 
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IV JULGAMENTO 

Diante do exposto, em conformidade com o TRPJ 014/2021, a Comissão de Seleção 

decide que o Processo Seletivo restou vazio, ou seja, sem vencedor, julgando: i) 

desabilitada a empresa Espiral Interativa Comunicação Limitada ME em função da não 

apresentação dos documentos tratados no item II desta Ata; e ii) desclassificada a 

empresa Grande Circular Serviços Empresariais Ltda., por apresentação de proposta 

em desacordo com as orientações contidas no referido TRPJ, em consonância com o 

previsto no seu subitem 6.6 (destacado em negrito): “Será desclassificada a proponente 

cuja Proposta de Preços tenha sido elaborada em desacordo com as orientações contidas neste 

Termo de Referência, que se oponha a qualquer dispositivo legal vigente ou que contenha preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis...”. 

Além disso, a empresa Espiral Interativa Comunicação Limitada ME, mesmo se tivesse 

apresentado a documentação completa para habilitação ao Processo Seletivo, teria sua 

proposta desclassificada pela proposição de preços excessivos, conforme o previsto no 

mesmo subitem 6.6 acima transcrito. 

V 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 18:08h do dia 06/04/2021, sendo, 

para fins de direito, lavrada a presente Ata elaborada pelos integrantes da Comissão de 

Seleção. 

Sônia Mayumi Umeta 

PRESIDENTE 

 

Viviane Betanin Lima 

MEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana de Queiroz Pedroza 

MEMBRO 

 

Talita Melo de Carvalho 

MEMBRO 
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