
ATA DA SESSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE REFERENTE AO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 106/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

041/2022 DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ 

 

Aos 29 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às 8h30min, reuniram-se em 

plataforma virtual Google Meet (https://meet.google.com/jze-uijq-tup) a CPL, 

representada pelo seu Pregoeiro, servidores designados do Município de Mondai e 

representantes comercial e técnicos da empresa Betha Sistemas, para apresentação do 

objeto do certame, nos termos do item 13 do Edital do Pregão Presencial n° 41/2022. 

Inicialmente o pregoeiro abriu a sessão, e iniciou-se as apresentações, visando o a 

verificação dos requisitos mínimos exigidos no Termo de Referência. Durante a 

demonstração dos itens foram formulados questionamentos pela equipe de avaliação 

técnica os quais foram respondidos pelos representantes da empresa. A sessão foi 

suspensa as 11h45m, sendo reaberta as 14h, sendo dado continuidade a demonstração, da 

mesma forma que no período da manhã. O atendimento ou não dos itens foi sendo 

registrado em formulário próprio pela equipe de avaliação técnica. A empresa Betha 

Sistemas declarou a linguagem de programação e o sistema de armazenamento e 

gerenciamento de dados já mencionada em seu modelo de proposta. Concluída a 

demonstração dos itens obrigatórios, foi questionada a empresa se havia intenção de 

apresentar os requisitos técnicos complementares, sendo que a mesma declarou que os 

demais itens serão apresentados conforme cronograma previsto no Edital. Suspendeu-se 

a sessão por 30 minutos para reunião da comissão e término da elaboração da presente 

Ata. Retomada a sessão, fez-se a leitura da mesma, para aprovação, e foi comunicado aos 

presentes que, será enviada comunicação da decisão da comissão para todos os 

participantes do processo licitatório. As mídias com a gravação de áudio e vídeo da sessão 

se encontram anexas ao processo. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a sessão às 17h20min, da qual eu Stefani Allebrandt Luedke, 

lavrei a presente ata de forma complementar aos registros audiovisuais. 

https://meet.google.com/jze-uijq-tup

