
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

ATA

3ª ATA -SESSÃO PARA ABERTURA DOS INVÓLUCROS II - PROPOSTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS N° 041/2022/CEL/SUPEL/RO.

 

Aos 11(onze) dias do mês de janeiro de 2023, às 09h:03min, na sala de licitações do edifício sede da
SUPEL – Superintendência Estadual de Compras e Licitações, sito na Avenida Farquar nº 2986,
Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Pacaás Novos, 2º Andar, Bairro Pedrinhas nesta cidade de Porto
Velho - RO, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Licitação – CEL/SUPEL/RO, designados
pela Portaria nº 147/2022/SUPEL-CI publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia, edição do dia
30.09.2022, com a finalidade de proceder a abertura do envelope 2 contendo a Proposta Técnica,
relativamente à TOMADA DE PREÇOS nº.041/2022/CEL/SUPEL, cujo objeto é a Contratação de
pessoa jurídica especializada, com a finalidade da prestação de serviços de assessoria e consultoria em
relação ao mercado financeiro, capacitada a realizar diagnóstico da carteira de investimentos, assessorar na
elaboração e aplicação da política de investimentos, realizar treinamento e capacitação aos gestores e
conselheiros nos assuntos relacionados ao mercado financeiro, formalizada pelo Processo Administrativo
n º . 0016.068260/2022-27, tendo como interessado o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA - IPERON . DA RETIRADA: O Edital
fora disponibilizado por meio da rede mundial de computadores no endereço eletrônico
www.rondonia.ro.gov.br/supel, sem necessidade de cadastramento prévio para sua retirada, além do Diário
Oficial do Estado e do jornal de circulação Estadual. DA ABERTURA DA SESSÃO : No horário e data
acima citados, a Presidente abre a sessão e informa que a mesma está sendo gravada por força da Lei
estadual 42.287/2018, realiza a abertura do invólucro relativo à qualificação técnica (envelope 2).
Registre-se que não houve a presença de representantes e/ou interessados na presente sessão. Nesse
sentido, foi dada a continuidade com a abertura do envelope da única licitante participante do certame. DA
EMPRESA PARTICIPANTE -  SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA  -
CNPJ: 11.882.190/0001-34): em seguida digitaliza as documentações pertinente a Proposta Técnica e as
insere no processo eletrônico, com o respectivo número de identificação Id. SEI! 0035032449. DO
ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: Após a inserção no SEI, e confecção da Ata, a
documentação técnica será encaminhada ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Rondônia - IPERON, para sua análise, conforme item 13.1.1. do Edital. Após a análise da documentação e
emissão de parecer a unidade demandante deverá retornar os autos a está Comissão para realização dos
demais atos administrativo. DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Concluído os trabalhos desta sessão,
e nada mais havendo a ser tratado, a Presidente da Comissão Especial de Licitação encerrou a mesma,
lavrou a presente ATA que vai assinada por si e pelos membros da Comissão. Sala das Licitações em
Porto Velho-RO, 11 de janeiro, às 12h04min.

 

BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO
Presidente – CEL/SUPEL/RO

 

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA
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Membro – CEL/SUPEL

 

ROBERTA ARROIO
Membro – CEL/SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Luciana Pereira de Souza , Membro, em 11/01/2023, às
13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Roberta Arroio , Membro, em 11/01/2023, às 13:11,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves Apolinário, Presidente, em 11/01/2023, às
13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0035014109 e o código CRC 0D81BACF.

Referência: Caso responda este(a) Ata, indicar expressamente o Processo nº 0016.068260/2022-27 SEI nº 0035014109
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