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ATA DA REUNIAo DA coMIsSAo VfECNICAMDE AVAUACAO PA‘RA FINALIZAéAO DdJULGAMENTO DO TESTE DE CONFORMIDADE (PROVA DE CONCEITO)REFERENTE Ao PREGAo PRESENCIAL N° 002/2022-CMI
Aos dezoito dias do més de abril do ano de dois mil 6 vinte e dois, reunlram—se os membros doComissao Técnica de Avaliacao, a sober: MARIA EDILENE LEONCIO — Presldente, MARIA SALETEFERREIRA RODRIGUES — Membro e LILIAN MARTINS DE LIMA - Membro. O representante daempresa IntGest — Inteligéncia e Gestao Tecnologica Ltda, CNPJ n° 29.856.088/000120, asober, Antonio Carlos Costa Aires compareceu ao ato. A reuniao fol iniciada (‘15 IO horas,tendo a Comissao Técnica de Avaliacao concedldo o prazo de 30 (trinta) minutos para que oresponsavel pela empresa IntGest — lntellgéncia e Gestoo Tecnologica Ltda pudessem instalare fazer as configuracoes necessén’as para lnicio da prova de conceito. As IOh30min foramlniciados os testes dos requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia do Edital de PregaoPresencial supracitado sendo que os reteridos testes foram concluidos as ltOmin do diadezoito do més de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Apos esse momenta, a ComissaoTécnica de Avaliacao passou a palavra aos presentes questionando se tinham interesse emconsignar algum fato em ata, contudo. nada fol registrado. Em seguida a Comissao Técnicade Avaliagao se reuniu e logo depois informou o resultado da avallacao conforme relatorioem anexo, aprovando l00% dos requisitos funcionais do software. Diante do exposto,propomos que a proposta da empresa lntGest — Inteligéncia e Gestao Tecnologica Ltda sejaaceita, uma vez que o produto apresentado atendeu as exigéncias do edital. Nada maishavendo a tratar, a reuniao foi encerrada sendo lavrada a presente Ata, que segue assinada.
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