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Informação

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019/DIREC/IFBA

Termos de Cessão de Uso de Softwares

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

 

Conforme Chamada Pública nº 01/2019/DIREC/IFBA - Termos de Cessão de Uso de Softwares, de acordo
com o cronograma, item 4.6, divulgamos o resultado preliminar desta chamada.

Considerando parecer nº 001/2019 – DIPLAN/IFBA, assunto: Regularidade Fiscal, Tributária e Trabalhista
de empresa que concede, gratuitamente, as licenças de softwares de apoio a desenho, análise e fabricação do
tipo CAD 3D, CAE e CAM, a comissão emitiu a seguinte conclusão, conforme fragmento a seguir:

“De acordo com o instrumento convocatório e legislação supracitada, a empresa foi solicitada a comprovar
sua regularidade fiscal e trabalhista. Para tanto, esta encaminhou as seguintes documentações: a) ficha de
inscrição do representante da empresa; b) certidão negativa de falência; c) certidão negativa de débitos
estadual; d) certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; e)
comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ; f) certidão negativa de débitos mobiliários –
municipal; g) alvará de funcionamento da empresa; h) certidão negativa de débitos trabalhistas; i) consulta à
certidão negativa de débito; j) certidão de regularidade do FGTS – CRF. A partir da análise das
documentações apresentas pelo participante e das exigências definidas em edital, chega-se a conclusão de
que a mesma está quite com suas obrigações fiscais e trabalhistas, atendendo às exigências estabelecidas em
edital.”

Considerando a avaliação técnica, a comissão verificou o conteúdo mínimo da proposta através dos seguintes
itens: quantidade de licenças; abrangência dos serviços de suporte técnico; detalhamento das funcionalidades
disponíveis nos diferentes tipos de licenças; contrapartidas solicitadas ao IFBA. A comissão, através da
avaliação técnica, concluiu:

“a comissão julgadora concluiu que a proposta atendeu aos ditames do edital, sendo habilitada fiscalmente,
apresentando proposta com conteúdo mínimo especificado no edital, atendendo aos requisitos mínimos do
edital. Diante desta conclusão, esta comissão recomenda que a empresa seja formalmente habilitada e o
convênio celebrado.”

Diante do exposto, de acordo com o relato da comissão, informamos que a 4i Engenharia está quite com
suas obrigações fiscais e trabalhistas, e apresentou proposta atendendo as especificações técnicas exigidas
pela Chamada Pública.

Salvador, 03 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por LUIS FILIPE FREITAS DA SILVA DE JESUS,
Diretor(a) de Extensão em Exercício, em 03/12/2019, às 10:19, conforme decreto nº 8.539/2015.
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