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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

CHAMADA PÚBLICA 040/2020 

 

Aos vinte e sete de novembro do ano de dois mil e vinte, às 09h00min, de acordo com os 

ditames Lei 8.666, em atendimento ao Projeto “6952 - FAP/COVID/EIXO1-Diversidade 

genômica de corona vírus associada à indução de memória imunológica de curta e média 

duração: Uma estratégia para a produção de vacinas eficientes e de amplo espectro", os 

membros da Comissão de Seleção reuniram-se via vídeo conferência, para realização da 

Chamada Pública 040/2020, objetivando a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de equipamentos de informática, conforme as especificações constantes do 

Termo de Referência,, sob critério de MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital foi divulgado via 

internet no sítio www.finatec.org.br . 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: RAZOR DO BRASIL LTDA 

inscrita sob o CNPJ nº: 19.847.182/0001-69; AJUSTE SERVICE, COMERCIO E 

REPRESENTACOES E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS E INFORMATICA LTDA, 

CNPJ: 26.863.778/0001-18 ; DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA 

LTDA, CNPJ: 26.459.966/0001-85. Iniciamos a Sessão com a abertura dos arquivos 

referente as Proposta de Preços, cujos os valores das propostas seguem no quadro abaixo: 

EMPRESAS ITEM VALOR TOTAL 

RAZOR DO BRASIL 01 69.927,34 

AJUSTE SERVICE 01 140.428,84 
 

DIS DIEGO INFORMATICA 01 102.552,00 

 

Em continuidade ao certame verificamos que nenhum outro fornecedor contatado enviou 

proposta. Informamos que o certame teve ampla divulgação e transparência. Ademais, 

considerando todos os aspectos técnicos e econômicos associados, as Propostas de Preços 

foram analisadas criteriosamente pela Coordenação do Projeto, a luz do Edital e seus Anexos.  

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

representante do projeto, a proposta da empresa RAZOR DO BRASIL LTDA inscrita sob o 

CNPJ nº: 19.847.182/0001-69 apresentou o menor valor, bem como atendeu às condições 

técnicas e por consequência, a proponente foi considerada HABILITADA. Por fim, a Comissão 

de Seleção irá encaminhar o presente processo à Autoridade Competente para análise e 

demais atos inerentes a essa Chamada Pública e o resultado será publicado posteriormente 

no sitio da FINATEC http://www.finatec.org.br. Nada mais havendo a tratar, demos por 

encerrado o certame do qual se lavrou a presente ata. 

 

Brasília, 27 de novembro de 2020. 

http://www.finatec.org.br/
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Comissão de Seleção 

 
Sandra Marta Landim Jardim 

Analista de compras 
 

Eliane Vieira da Silva Sena  
Membro da Comissão 

   

 


