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ATA DE JULGAMENTO 

 

ATA JULG - SUPRI- 001-2021 

Proposta SICONV: 018794/2020 

Convênio: 905422/2020 

Edital: 001/2021 

 

 

Ao décimo quinto dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta 

minutos, em virtude de recomendações expressa pelas autoridades do Estado de São 

Paulo, quanto a não realização de trabalho presencial devido a Fase Emergencial do 

Plano São Paulo que inicia-se nesta data e perdura até o dia 31/03/21, reúne-se, em 

plataforma digital, a Comissão de Licitação a fim de analisar, homologar ou não o 

processo de Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica 001/2021, onde foram 

disponibilizadas informações aos fornecedores, desde o dia 27/02/2021 até 

12/03/2021, através de publicação do Edital 001/2021 no site da ABADS 

(www.abads.org.br/editais) e Siconv, atendendo aos requisitos de impessoalidade, 

moralidade e economicidade de acordo com a Portaria Interministerial 424/2016. 

 
Tendo em vista ao período estipulado para apresentação das propostas referentes à 

Cotação Prévia de Preços supracitada, essa Comissão de Julgamento da ABADS e em 

decorrência dos fatos expostos a seguir, NÃO HOMOLOGAMOS vencedor, por haver 

recebido 02 (duas) propostas de fornecedores, a saber, ISJ COMERCIAL - ME, CNPJ 

40.208.372/0001-22 e STAR INFOMED - EPP, CNPJ 02.346.092/0001-91. 

 
Uma terceira proposta foi recebida, a saber, SPEED TECNOLOGIA - EIRELI, CNPJ 

34.289.656/0001-98, porém esta encontrou-se fora da conformidade com do Edital 

001/2021 que especifica em seu item "2 - Da Entrega da Proposta", subitem "2.2)" que o 

recebimento ser dá através do e-mail "licitacao@abads.org.br". 

 
2.2. O recebimento das propostas dar-se-á por meio do endereço eletrônico 
através do email: licitacao@abads.org.br até o dia 12 de março de 2021. As 
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propostas serão avaliadas em sessão específica e o resultado final será 
apresentado no dia 16 de março de 2021, através de e-mail e publicação site da 
entidade na internet, www.abads.org.br. Este edital ficará publicado no site da 
ABADS e disponível para consulta.  

 
Damos fé pública e estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento que 

julgarem necessário. 

São Paulo, 15 de março de 2021. 

 

 

 
_______________________________ ________________________________ 

Daniela Almeida Silveira Maria Lucia da Silva 
Gerente Geral Assistente Administrativo 

 
 
 

 

_______________________________   
Karen Oliveira  

Auxiliar Administrativo  

 


