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ATA DO PROCESSO RELATIVO AO TR 02/2021 
Reunião virtual para análise de documentação e propostas 

 
 
 
 

ABERTURA DA REUNIÃO 

Em reunião virtual, via aplicativo ZOOM, realizada no dia 1 de setembro de 2021, 
às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se Fernando Verissimo, Gabriella de 
Mello e Sônia Jacklen, representando a Academia Brasileira de Ciências. 

DIVULGAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

O Termo de Referência nº 2/2021 foi distribuído por email no dia 27 de julho para 
quatro empresas, a saber: 6D (cujo site é www.6d.com.br), Ilha Design (cujo site 
é www.ilhadesign.com), Molde (cujo site é www.molde.cc) e Pictorama Design 
(cujo site é www.pictoramadesign.com.br).  

IDENTIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES 

A empresa 6D comunicou por email que não desejaria participar desta concor-
rência. Enviaram documentação buscando habilitação para a concorrência as 3 
empresas que seguem devidamente identificadas: Maria da Costa Zanon 
91142474100, cujo nome fantasia é Ilha design, registrada no CNPJ 
22.857.579/0001-46; Gabriel Brochado de Menezes 00423311107, cujo nome 
fantasia é Molde Estudio, registrada no CNPJ 16.816.495/0001-61; e Pictorama 
Design e Video Ltda. – ME, registrada no CNPJ 10.595.410/0001-86;  

REGISTRO DE PENDÊNCIAS OU NÃO CONFORMIDADES 

A empresa Ilha Design não apresentou Prova de inscrição no Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) do responsável legal e no Cadastro Nacional da Pessoa Ju-
rídica (CNPJ) da empresa, nem Prova(s) de experiência em desenvolvimento em 
Wordpress; A empresa Molde não apresentou Prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; A empresa Picto-
rama não apresentou Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) 
do responsável legal, nem Prova(s) de experiência em desenvolvimento em 
Wordpress. 

As três empresas não foram habilitadas para a concorrência pela falta dos docu-
mentos expostas acima. Esta comissão decidiu, portanto, não analisar as pro-
postas recebidas. 

http://www.6d.com.br/
http://www.ilhadesign.com/
http://www.molde.cc/
http://www.pictoramadesign.com.br/
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ENCAMINHAMENTO  

A ABC aguardará seis dias úteis para que as empresas listadas acima entre-
guem documentação faltante ou entrem com recurso contra a decisão. 
 
 
 

Fernando C. A. Verissimo 
 
 

Gabriella Fialho de Mello 
 
 

Sônia Regina Cardozo Jacklen 


