
 

 

ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - COLETA DE PREÇOS 

Nº 2448/2022 - TIPO PREÇO. Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte 
dois, reuniu-se a Comissão de Seleção de Fornecedores, composta por: Roberto 
Meirelles Pessôa Júnior - Presidente; Caroline da Rosa Carneiro – Membro; Patrícia Reis 
Ferreira de Andrade – Membro; Nazaré Lima Soares – Membro; Ricardo Alexandre Ribeiro 
Neves – Membro;  Renatto Attiê Lima – Membro; Rogério Alves Barbosa da Silva – 
Membro; Maria Sílvia Rossi – Membro, com a finalidade de proceder à abertura e 
classificação das propostas, referente ao objeto da Coleta de Preços 2448/2022, no 
critério melhor Preço. Às dezesseis horas o Presidente da Comissão informou que a 
comissão técnica havia solicitado o adiamento da sessão por uma hora, haja vista a 
necessidade de reanálise da diligência solicitada. Estavam presentes os representantes 
das empresas HEX INFORMÁTICA LTDA, Sr. ALYSON RAINER TELLES DE 

BARROS e MILLENIUM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA Sr. ADEMAR 

PAULO GREGÓRIO, que prontamente concordaram com a prorrogação. Às dezessete 
horas o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão de julgamento das propostas, 
referente à Seleção de Fornecedores na modalidade Coleta de Preços, nº 2448/2022, 
visando a contratação de serviço técnico especializado para o desenvolvimento e a 

implantação de dois Módulos Especialista, de Sustentabilidade Ambiental de Projetos 

Urbanos e de Espacialização de Normas, e o ambiente de Big Data – no ambiente da 

plataforma do Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA. Em 
conformidade com o item 7 do ato convocatório, os representantes das empresas 
participantes já foram credenciados na sessão de abertura, realizada no dia quatro de 
novembro de dois mil e vinte dois, sendo: HEX INFORMÁTICA LTDA, representada 
por ALYSON RAINER TELLES DE BARROS, CPF nº 895.081571-00, Carteira de 
Identidade n° 181D581 SSP/DF; MILLENIUM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 

representada por ADEMAR PAULO GREGÓRIO, CPF nº 489.926.076-87, Carteira de 
Identidade n° 814.415 SSP/DF. A empresa CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS 

E IMAGENS DIGITAIS LTDA, não ingressou na sessão virtual de julgamento das 
propostas. Em seguida, o Presidente apresentou a classificação das propostas comerciais 
e técnicas, disponibilizando por e-mail a tabela com os itens pontuáveis e o relatório 
com o resultado da avaliação da comissão técnica para as empresas participantes.  
Dando continuidade à divulgação do resultado, o Presidente solicitou à senhora Maria 
Sílvia Rossi que realizasse a leitura do relatório. A leitura foi efetuada com a 
informação dos valores propostos e os critérios técnicos avaliados de cada empresa. 
Após a conclusão da leitura, o Presidente declarou que a empresa classificada em 
primeiro lugar foi a HEX INFORMÁTICA LTDA, em segundo lugar a CODEX 

REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS E IMAGENS DIGITAIS LTDA e a empresa 
MILLENIUM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA foi desclassificada por não 
apresentar a documentação necessária para a comprovação de todos os requisitos 
técnicos necessários. 
Foi solicitado pelo Presidente um prazo de cinco minutos para que fossem averiguados 
os documentos da empresa classificada em primeiro lugar no presente certame. Feita a 
análise e não encontrando nada que desabone a empresa em questão, a mesma foi 
declarada vencedora do certame e aberto a partir de então o prazo de três dias úteis para 
interposição de recurso ao resultado proclamado, conforme estabelecido no item 9.7 do 
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Edital – Coleta de Preços 2448/2022. Desta forma, o Presidente encerrou a sessão às 
dezesseis horas e quatorze minutos e agradeceu a participação de todos. O Presidente 
informou ainda que a ata desta sessão será enviada pela plataforma de assinaturas 
digitais, Docusing, sendo necessário que os signatários assinem digitalmente. 
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