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TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA (TRPJ) N° 021/2021 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

desenvolvimento de Tecnologias da Informação e Comunicação em linguagem 

web, voltados à reestruturação do Portal do Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (CONASEMS), compreendendo a concepção, o 

desenvolvimento, a programação, a implantação, a importação de conteúdo 

existente e o suporte técnico com transferência de conhecimento. 

LOCAL: Sala de Reuniões do CONASEMS  

DATA: 07/05/2021 / HORÁRIO: 15:00h 

I INTRODUÇÃO: 

Às quinze horas do dia sete de maio de 2021, na sala de Reuniões José 

Enio Servilha Duarte, reuniu-se esta Comissão de Seleção encarregada de 

receber, analisar e julgar as propostas encaminhadas em atenção ao Termo de 

Referência Pessoa Jurídica (TRPJ) nº 021/2021 e seus Anexos, que instituiu o 

Processo Seletivo objeto da presente Ata.  

II ANÁLISE FORMAL 

No dia 04 de março de 2021, as empresas Inc. Digital Ltda., CNPJ: 

22.404.350/0001-56, Index Serviços em Comunicação e Design Gráfico Ltda. 

ME, CNPJ 05.261.365/0001-93 e Grande Circular Serviços Empresariais Ltda., 

CNPJ: 13.595.751/0001-40, encaminharam documentações de habilitação e 

Propostas de Preços. 

Durante a análise da documentação de habilitação das proponentes, a 

sessão foi interrompida a pedido da Diretoria do CONASEMS, quando foi 

exposta a mudança de objetivos da Entidade em relação à contratação objeto 

do referido TRPJ, explicitando que não há mais interesse na contratação nos 

moldes anteriormente estabelecidos, e solicitada, em decorrência desse fato, a 

anulação do respectivo Processo Seletivo, sem a necessidade da continuação 

da análise então em andamento e do julgamento das propostas recebidas. 

III ENCERRAMENTO 

 Diante do exposto, esta Comissão de Seleção decidiu encerrar a reunião 

e levar o assunto ao conhecimento do Secretário Executivo desta Entidade, em 

obediência ao contido na letra “k” do subitem 5.1 do Regulamento de Compras 

e Contratações de Bens, Obras e Serviços do CONASEMS, para, se de acordo, 

decidir pela anulação do Processo Seletivo objeto do TRPJ em pauta, em 

conformidade ao previsto no subitem 5.4.1 do referido Regulamento. 
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Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 15:30h do dia 

07/05/2021, sendo, para fins de direito, lavrada a presente Ata elaborada pelos 

integrantes desta Comissão de Seleção. 

SÔNIA MAYUMI UMETA 

PRESIDENTE 

 

VIVIANE BETANIN LIMA 

MEMBRO 

MARIANA DE QUEIROZ PEDROZA 

MEMBRO 

 

TALITA MELO DE CARVALHO 

MEMBRO 

IV DECISÃO 

Diante do exposto, e em atendimento às novas diretrizes da Diretoria 

deste Conselho, decido pela anulação do Processo Seletivo objeto do TRPJ 

021/2021. 

 

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONASEMS 

 

V  PUBLICAÇÃO 

Será dada publicidade acerca da presente decisão, 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/. 

 

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

