CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES

Ata de Realização — Carta Convite
NLP N°006/2015 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Às 10h30 do dia 07 do mês de maio do ano de 2015, reuniram-se o Presidente da Comissão de Aquisição, aprovado em reunião
da Diretoria no dia 13/12/2013, Sr. Edson Garcia e respectivos membros de apoio, abaixo relacionados, responsáveis pelo
Convite NLP n° 006/2015, para "contratação de empresa para o desenvolvimento e sistematização de formulários
eletrônicos, para o gerenciamento dos projetos apresentados pelas Entidades de Práticas Desportivas (EPDs), filiadas à
CBC, relativos a participação em eventos esportivos, e consistirá na elaboração do cadastro das entidades
selecionadas; migração das informações provenientes do preenchimento do Plano de Trabalho por parte dos clubes,
análise e consolidação dos dados, e a geração dos formulários que compõem o Plano de Trabalho e o Termo de
Referência, divulgados através dos Editais de Chamamento Interno de Projetos da CBC n° 0312014 e 0412014. Os
relatórios deverão apresentar a análise da aplicação dos recursos oriundos da Nova Lei Pele, descentralizados por meio
dos Editais aos clubes aptos no cadastro geral de EPDs filiadas à CBC, constituindo uma base de dados para a
elaboração de indicadores e parâmetros de investimentos na formação de atletas olímpicos e paralímpicos. A empresa
a ser contratada deverá oferecer, em conjunto, o ambiente de teste, desenvolvimento e produção da solução fornecida.
Os detalhes, características e descrições do desenvolvimento, sistematização, banco de dados, hospedagem e acessos
constam do Anexo 1— Termo de Referência, do Edital", com a finalidade de receber as propostas, bem como analisar e julgar
as propostas comerciais e a documentação das empresas participantes.

O Presidente da Comissão conduziu a sessão, conforme disposições contidas no Regulamento de Compras e Contratações da
CBC, no edital e seus anexos do referido processo de aquisição.
Objeto: contratação de empresa para o desenvolvimento e sistematização de formulários eletrônicos, para o gerenciamento os
projetos apresentados pelas Entidades de Práticas Desportivas (EPDs), filiadas à CBC, relativos a participação em even os
esportivos, e consistirá na elaboração do cadastro das entidades selecionadas; migração das informações provenientes o
preenchimento do Plano de Trabalho por parte dos clubes, análise e consolidação dos dados, e a geração dos formulários q e
compõem o Plano de Trabalho e o Termo de Referência, divulgados através dos Editais de Chamamento Interno de Projetos
CBC n° 03/2014 e 04/2014. Os relatórios deverão apresentar a análise da aplicação dos recursos oriundos da Nova Lei Pelé,
descentralizados por meio dos Editais aos clubes aptos no cadastro geral de EPDs filiadas à CBC, constituindo uma base de
dados para a elaboração de indicadores e parâmetros de investimentos na formação de atletas olímpicos e paralimpicos. A
empresa a ser contratada deverá oferecer, em conjunto, o ambiente de teste, desenvolvimento e produção da solução fornecida.
Os detalhes, características e descrições do desenvolvimento, sistematização, banco de dados, hospedagem e acessos
constam do Anexo I — Termo de Referência, do Edital.
Especificações:

Para atender as exigências das atividades especificas e inerentes às realizações dos eventos, a empresa precisa atender as
especificações citadas acima e de acordo com Objeto da Carta Convite.
RETIRADA DA CARTA CONVITE
Empresa

1.
2.
3.
4.
5.

Matera Systems
Dextra Consultoria e Serviços em Informatica Ltda
Opus Software
Avanade
Pavei Sistemas

Representante

Fabio Caldeira
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fomext Informática Ltda - ME
Solyos Tecnologia para Negócios Ltda
Turris Tecnologia e Sistemas
CWI Software
MWG Aplicativos
NGHR Global Campinas
FX Sistemas
DISOFT Solutions
Oricos Consultoria e Soluções em TI
Taggen Soluções
Norton Tecnologia da Informação
Criative Site Criação e Hospedagem de Sites
ADV Tecnologia

CNPJICPF

08.958.412/0001-40
11.062.418/0001-40
12.576.839/0001-51
00.607.819/0001-11

Angela Andrade
Israel
Roberto Reis
Jeanne

' Priscila zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

EMPRESAS PARTICIPANTES
Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (entregou o
envelope, não participou presencialmente)
Solyos Tecnologia para Negócios Ltda
Fomext Informática Ltda - ME
CWI Software Ltda

Responsável

Fábio Lourenço Caldeira
Celoir da Silva Dias
Robson Fernandes Simeoni
Angela Vanie Andrade

O presidente da comissão procedeu à abertura dos envelopes das empresas e informou o valor das propostas, conforme quadro
abaixo:
Empresa
Fornext Informática Ltda - ME
Solyos Tecnologia para Negócios Ltda
CWI Software Ltda
Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda

Valor Total R$
65.000,00
118.633,13
183.846,00
203.279,00

Depois de verificar a conformidade das propostas Comerciais apresentadas, todas as empresas foram classificadas. Passando
para a análise documental do primeiro colocado, empresa Fornext Informática Ltda - ME, foi verificado pendencia relativa à
certidão de Tributos Mobiliarios — Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza — Municipais (ISS), junto a Prefeitura Municipal
de Campinas, dando o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogáveis por iguais períodos para apresentar a regularização da
certidão, conforme artigo 5.7.2 do edital. Dessa forma a empresa Fornext Informática Ltda — ME, foi declarada vencedora.
O Presidente da Comissão declarou a aceitabilidade do valor proposto.
Foi divulgado o resultado do processo conforme quadro "Resultado do Processo". Franqueou-se vista da documentação aos
presentes. O Presidente informou o resultado do processo e determinou a publicação no site da CBC, bem como o prazo recurso
de 2 (dois) dias uteis, destacando que as empresas participantes que não compareceram ao certame, deverão ser
imediatamente comunicadas do resultado do processo, tendo direito também ao prazo recursal. A empresa Fornext Informática
Ltda — ME manifestou interesse em interpor recurso o recurso alegando o valor apresentado pela vencedora do certame é
inexequível. O Presidente da comissão informou que o prazo recursal é de 2 dias uteis, findo q al inicia-se o prazo de
apresentação das contra-razões pelo mesmo período.
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RESULTADO DO PROCESSO
Objeto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
contratação de empresa para o desenvolvimento e sistematização de formulários eletrônicos, para o gerenciamento
dos projetos apresentados pelas Entidades de Práticas Desportivas (EPDs), filiadas à CBC, relativos a participação em
eventos esportivos, e consistirá na elaboração do cadastro das entidades selecionadas; migração das informações
provenientes do preenchimento do Plano de Trabalho por parte dos clubes, análise e consolidação dos dados, e a geração
dos formulários que compõem o Plano de Trabalho e o Termo de Referência, divulgados através dos Editais de Chamamento
Interno de Projetos da CBC n° 03/2014 e 04/2014. Os relatórios deverão apresentar a análise da aplicação dos recursos
oriundos da Nova Lei Pelé, descentralizados por meio dos Editais aos clubes aptos no cadastro geral de EPDs filiadas à CBC,
constituindo uma base de dados para a elaboração de indicadores e parâmetros de investimentos na formação de atletas
olímpicos e paralimpicos. A empresa a ser contratada deverá oferecer, em conjunto, o ambiente de teste, desenvolvimento e
produção da solução fornecida. Os detalhes, características e descrições do desenvolvimento, sistematização, banco de
dados, hospedagem e acessos constam do Anexo I — Termo de Referência, do Edital.
Valor Total: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Aceito para: Fomext Informática Ltda - ME
CNPJ: 12.576.839/0001-51
Status: Adjudicado

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente da Comissão, equipe de
apoio e empresa participante.
Presidente da Comissão:
Edson Garcia

Membros da Equipe de Apoio:

Priscila Pires da Silveira Moraes

Fatima Ap. Silva da Costa Jacintho

Delvair Rodrigues Trindade

Amanda Nunes Saboya
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Empresa Participante:

Fornext Informática Ltda - ME

Solyos Tecnologia para Negócios Ltda

CWI Software Ltda

e4yvcivvvikex-d-L.
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Rubrica

ERRATA
Referente: Ata de Realização — Carta Convite
NLP n2 006/2015

Na qualidade de Presidente da Comissão de Aquisição da Carta Convite em epígrafe determino
a publicação da retificação da Ata de Realização, a qual foi realizada em 07/05/2015, de modo
a constar o que segue: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Onde se lê: "A empresa Fornext Informática Ltda. — ME manifestou interesse em interpor
recurso alegando o valor apresentado pela vencedora do certame é inexequível."
Leia-se: "A empresa Solyos Tecnologia para Negócios Ltda. manifestou interesse em interpor
recurso alegando que o valor apresentado pela vencedora do certame é inexequível."

Campinas, 07 de maio de 2015.
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