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ATA DE JULGAMENTO  

CHAMADA PÚBLICA Nº 036/2020 

 

Ao décimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10h00min, de 

acordo com os ditames  Lei nº 8.666/93, em atendimento ao Projeto  "Interactive 

Technologies Applied to Enviromental Restoration", os membros da Comissão de 

Seleção reuniram-se via vídeo conferência, para realização da Chamada Pública 

036/2020, objetivando a contratação de empresa especializada para 

desenvolver e implementar plataforma para o monitoramento da restauração da 

vegetação nativa e reflorestamento no Brasil, por meio de carga manual e 

integração remota via webservices para consumo de dados vetoriais das feições 

ambientais e do uso e cobertura de solos e de cadastro de projetos de 

restauração, conforme as especificações constantes do Termo de Referência, sob 

critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

 

Em razão da Pandemia COVID-19 decretada pela Organização Mundial da 

Saúde, as propostas foram recebidas por meio eletrônico, de forma a respeitar 

os Decretos Governamentais, com intuito de evitar aglomerações e possíveis 

propagações do vírus. Participaram do certame as empresas: THIP SOLUÇÕES 

EM TECNOLOGIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 28.013.874/0001-47, 

NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ nº 

04.380.534/0001-41 e ARCX SOLUÇÕES INTELIGENTES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 15.611.028/0001-32. Iniciamos pela 

abertura dos arquivos: “1” Documentos de Habilitação e “2” – Proposta de 

Preços. Em ato contínuo, abrimos o arquivo “1” de cada proponente para análise 

dos Documentos de Habilitação, após verificação dos arquivos anexados, 

tivemos por resultado a tabela abaixo: 

 

 EMPRESAS HABILITAÇÃO  

THIP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA Habilitada 

NOTORIUN TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP Inabilitada 

ARCX SOLUÇÕES INTELIGENTES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA 

Inabilitada 
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Após a fase de Habilitação, foram abertos os arquivos de nº 2 – Proposta de 

Preços de cada proponente habilitada para análise da proposta e do 

detalhamento da especificação do objeto. Os valores apresentados seguem no 

quadro abaixo: 

 

EMPRESA ITEM 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

GLOBAL 

THIP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 
LTDA 

01 
R$ 

16.500,00 

R$ 74.500,00 02 
R$ 

29.000,00 

03 
R$ 

29.000,00 

 

Após a avaliação das propostas de preços pela Comissão de Seleção juntamente 

com o representante do projeto, foi verificado que a proposta da empresa THIP 

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA encontra-se acima do temos disponível 

para essa contratação e por consequência, a presente Chamada Pública foi 

considerada FRACASSADA.  

 

Nada mais havendo a tratar, demos por encerrado o certame do qual se lavrou 

a presente ata. 

 

 

Brasília, 17 de dezembro de 2020. 

 

 
Maria Luisa Pinheiro Torres 
Compradora da Comissão 

 
 
 

   Eliane Vieira da Silva Sena 
      Membro da Comissão 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Via original assinada. 

Edson Alves de Sousa  

Membro da Comissão 


