
 
 

 

 

 

 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA Nº 004/2020 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

 
Objeto: Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados em suporte, 
homologação, documentação, integração com outros sistemas e manutenções, corretivas e 
evolutivas, que compreende a inclusão, alteração ou exclusão de funcionalidades no Sistema de 
Informação Gerencial (SIG) utilizado para atendimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo de Minas Gerais - SESCOOP/MG. 
 
Data: 10/12/2020     Horário: 14h00 
 
Na data e horário acima mencionados, reuniram-se da sala de reuniões do Sescoop/MG, localizada na 
Rua Ceará, nº 771, Bairro Funcionários, Cidade Belo Horizonte/MG, os signatários desta ata, com os 
seguintes objetivos: 
Recebimento dos envelopes Nº 01 (HABILITAÇÃO), Nº 02 (PROPOSTA TÉCNICA) e Nº 03 (PROPOSTA 
DE PREÇO). 
Apresentou os envelopes supracitados a empresa TTY – Tecnologia e Sistemas Ltda. 
A sessão foi iniciada com o credenciamento da(s) representante(s) da(s) empresa(s) licitante(s), nos 
termos do item 3 do edital. 
Participou do certame a seguinte empresa e o respectivo representante credenciado: TTY – Tecnologia e 
Sistemas Ltda, Sr. Dalton Leonel da Mata, Carteira de Identidade nº MG-1.042.455 SSP/MG e CPF nº 
315.725.886-91. 
Procedeu-se então a abertura do envelope nº 01 (HABILIAÇÃO) da empresa, sendo seus documentos 
rubricados pela comissão e pelo representante presente. 
Após análise dos documentos de habilitação, a empresa supracitada foi considerada habilitada. 
Procedeu-se a abertura do envelope Nº 02 (PROPOSTA TÉCNICA) da empresa habilitada, sendo seus 
documentos rubricados pela comissão e pelo representante presente. 
O Presidente da comissão encerrou a reunião informando que os documentos apresentados referentes a 
proposta técnica serão encaminhados para análise para posterior comunicação do resultado. 
 
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2020. 
 
 
Robert Martins Santos 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Felipe de Almeida Lima 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Amauri Alves de Andrade 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 
Dalton Leonel da Mata 
TTY – Tecnologia e Sistemas Ltda 
 
 


