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ATA DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO 
TERMO DE REFERENCIA 1/2022 

 
 
Em reunião virtual, via aplicativo Teams, realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e 
vinte e dois, às dez horas, reuniram-se Fernando Verissimo, Gabriella de Mello e Sônia 
Jacklen, membros da Comissão de Compras e Contratações da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), para análise de propostas e documentação referente a concorrência para 
contratação de especializada para criação identidade visual, peças de divulgação em mídias 
sociais e site estático de projeto de pesquisa de dados. Em vinte e cinco de janeiro último, 
o Termo de Referência nº 1/2022 foi publicado no site da ABC, no endereço 
http://www.abc.org.br/editais. Apenas uma empresa apresentou documentação 
incompleta até a data de 8 de fevereiro passado, a saber, a empresa Lilian Orneles da Silva 
Ventura MEI. Decidimos, portanto, darmaior prazo para a complementação da entrega da 
proposta e para outras empresas se apresentarem. Hoje foi o prazo final. Depois da análise 
de documentação, observamos que faltou para a habilitação da empresa Lilian Orneles da 
Silva Ventura MEI a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual, ou seja, o de prestação de serviços; Faltou para a 
habilitação da empresa Desenho Z Editora Ltda a prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja, o de 
prestação de serviços; Faltaram para a habilitação da empresa Francisco Adolpho da Cunha 
Barros 09872980705 MEI a prova de experiência em desenvolvimento em Wordpress e a 
prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável legal; Desta feita, 
consideramos habilitada apenas a empresa Agencia Rivera de Consultoria em 
Comunicacao, Traducao, Edicao e Publicidade Ltda. A ABC aguardará cinco dias úteis a 
partir da publicação da ata para que as empresas listadas acima possam eventualmente 
entrar com recursos contra a decisão. Após este prazo, a empresa vencedora será 
convocada para assinar o contrato. Sem mais a discutir, a reunião foi encerrada após 
quarenta minutos. 
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