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ATA DO PROCESSO RELATIVO AO TR 05/2022 
Reunião para abertura dos envelopes de documentação 

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO 

Em reunião, realizada no dia 7 de dezembro de 2022, às quinze horas e trinta 
minutos, reuniram-se Fernando C. A. Verissimo, Gabriella Fialho de Mello e Sô-
nia Regina Cardozo Jacklen, representando a Academia Brasileira de Ciências, 
para a abertura dos envelopes de documentação e proposta. 

IDENTIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES 

Embora o TR tenha ficado disponível por muito tempo, e empresas fossem esti-
muladas por email, conforme prova impressões em anexo, apenas uma empresa 
apresentou documentação, buscando habilitação para a concorrência. A saber: 
Yellou Tecnologia da Informação Ltda (37.553.174/0001-91). Os envelopes fo-
ram recebidos na Sede da ABC no dia 1 de dezembro passado. 

REGISTRO DE PENDÊNCIAS E HABILITAÇÃO 

Ficou registrado durante a reunião que a empresa Yellou deixou de apresentar 
prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Municipal do domicílio ou 
sede do proponente ou outra equivalente, na forma da lei; prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; e prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus-
tiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão nos termos da Lei federal 
nº 12.440/2011. A Yellou, portanto, ficou inabilitada para concorrência, não ha-
vendo outra empresa concorrente. O envelope de proposta continuou fechado e 
lacrado como foi entregue. 

ENCAMINHAMENTO 

A ABC decidiu, então, manter o processo aberto até o próximo dia 14 de dezem-
bro. Até às 15h naquela data, qualquer empresa pode tentar habilitar-se para a 
concorrência. Sem mais, a reunião terminou vinte minutos após seu início, e eu 
Fernando Verissimo, assino esta ata pelos presentes. 
 

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2022 
 
 
 

Fernando C. A. Verissimo 


