AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS Nº OC0013292/2020

ATA DE ABERTURA DO PROCESSO
No dia vinte e nove de outubro de dois mil e vinte, a Comissão de Seleção de Fornecedores - CSF Presidida
pela Sra. Joycimara Rocha de Sousa Ferreira, Coordenadora Administrativa Financeira do IDSM e como
membros, Sra. Marília Rebelo- Asjur - Assessora Jurídica do IDSM, Sra. Nizete de Lima Campelo, Supervisora
do Setor de Controles e Registros Contábeis do IDSM, Sr. Fabricio Bastos Neves, Analista do Setor de
Aquisições e Contratos do IDSM, Sra Luciana Viera Cobra, Analista de Gestão de Turismo(área técnica) . O
relator informou que para este Edital houve somente a proposta da empresa a saber: R M A
CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ nº 26.124.900/0001-34, cujos documentos para habilitação
cadastral, para habilitação técnica e a proposta financeira foram recebidos dentro do prazo estipulado
nesta avaliação competitiva, na qual foi encerrada no dia 28/10/2020 às 15:00 hrs (hora local). Iniciou-se
no dia 29/10/2020 a avaliação da proposta financeira e técnica e a pontuação foi apurada pela CSF sendo
que como houve apenas uma empresa inscrita para participar da seleção, esta ficou em primeiro lugar,
portanto a empresa R M A COSNTRUÇÕES EIRELI EPP é a única empresa que participou da seleção. Assim,
a análise dos documentos referentes a habilitação cadastral da única empresa participante da seleção se
deu logo em seguida, tendo a CSF conferido e constatado que os seus documentos apresentaram-se em
conformidade com o presente Edital. Desse modo, a Comissão de Seleção de Fornecedores ratificou a
classificação da empresa considerando que o valor da proposta financeira do proponente único está dentro
do valor de mercado local pelas análises econômicas efetuadas pelo departamento de Aquisições e
Contratos atualizadas. Em continuidade ao processo foi aprovada a contratação segundo os termos do
Edital, nada mais restando a ser discutido, diante das decisões tomadas pela comissão, se fará a publicação
da presente ata e do resultado classificatório e final de acordo com o cronograma, para que se possa dar
ciência a todos deste. Nada mais restando a ser discutido deu-se por encerrada a presente Ata.
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