
 

 

ATA DA SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE – DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 01/2019 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 

DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI (CIM-AMAVI) 

 
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 9h, no auditório da 
AMAVI, em Rio do Sul, reuniram-se a membro da Equipe de Apoio do CIM-AMAVI, 
Mariane Fernandes da Rosa, representando o Pregoeiro; os membros da Equipe de 
Avaliação Técnica, Hans Manfred Schönberger, Jariel Floriano, Gregori Francisco 
Cavichioli, Sidinei Oliveira Nunes e Tânia Mara Rocha Moratelli; os representantes da 
empresa INTELLIBR Sistemas Ltda.-ME, Arlindo Verges Fleck Junior, Luiz Gonzaga 
Freitas Junior e Sérgio Henrique da Silva; da empresa IDS Desenvolvimento de 
Software e Assessoria Ltda., Alcenir Luiz Paterno, Bruno Frey e Fernanda Carolina 
Piva; e da empresa ABASE Sistemas e Soluções Ltda., Eduardo Löwe e Alesandro 
Rodrigo Cordeiro, para demonstração do sistema de gestão educacional. Mariane abriu 
os trabalhos explicando os procedimentos da sessão. Ato contínuo iniciou-se a 
demonstração do software, mediante a leitura de cada um dos requisitos elencados no 
item 7 do Anexo I do Edital pelo técnico Jariel Floriano e demonstração dos mesmos 
pelos representantes da empresa INTELLIBR Sistemas Ltda.-ME. Durante a 
demonstração dos itens foram formulados questionamentos pela equipe de avaliação 
técnica os quais foram respondidos pelos representantes da empresa. A sessão foi 
suspensa as 17h, sendo marcada a próxima sessão para as 13h30min da sexta-feira, 
dia 08/11/2019, no mesmo local. Reiniciada a sessão no horário previsto, continuou-se 
a demonstração dos requisitos técnicos obrigatórios, conforme o dia anterior. O 
atendimento ou não dos itens foi sendo registrado em formulário próprio pela equipe de 
avaliação técnica. A empresa INTELLIBR Sistemas Ltda.-ME declarou a linguagem de 
programação e o sistema de armazenamento e gerenciamento de dados já 
mencionada em seu modelo de proposta. Concluída a demonstração dos itens 
obrigatórios, foi questionada a empresa se havia intenção de apresentar os requisitos 
técnicos complementares, sendo que a mesma apresentou os itens 7.2.2.16, 7.2.2.17 e 
7.2.2.18. Indagada, a empresa declarou que os demais itens serão apresentados 
conforme cronograma previsto no Edital. Suspendeu-se a sessão por 30 minutos para 
reunião da comissão e término da elaboração da presente Ata. Retomada a sessão, 
fez-se a leitura da mesma, para aprovação, e foi comunicado aos presentes que na 
segunda-feira (11/11/2019), período da manhã, será enviado por email a decisão da 
comissão para todos os participantes. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrada a sessão às 17h, da qual eu Mariane 
Fernandes da Rosa, lavrei a presente ata. 
 

 

 

 


