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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Setembro de 2020, às 09:00 horas, na sede da(o) IPRESANTOAMARO                                    , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  01, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  1/2020, Licitação nº 1/2020 - TP, na modalidade de Tomada de Preço
p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

A presente licitação tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica especializada, com a finalidade da prestação de serviços de
assessoria em relação ao mercado financeiro, capacitada a realizar diagnóstico da carteira de investimentos, para assessorar na
elaboração e aplicação da política de investimentos, disponibilizar capacitação aos gestores e conselheiros através de curso preparatório
para Certificação CPA-10 ou CGRPPS via WEB,  disponibilizar software para o preenchimento das APR's - A

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr .  1/2020    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A EMPRESA SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA FOI HABILITADA POR APRESENTAR TODOS
OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL EM SITUAÇÃO REGULAR, APRESESTOU TERMO DE RENUNCIAS
DOS PRAZOS RECURSAIS DA FASES DE HABILTAÇÃO, TECNICA E PROPOSTA SENDO DECLARADO
VENCEDORA DO CERTAME.

Item

Participante:

Especificação

6199 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 contratação de pessoa jurídica especializada, com a
finalidade da prestação de serviços de assessoria em
relação ao mercado financeiro, capacitada a realizar
diagnóstico da carteira de investimentos, para assessorar
na elaboração e aplicação da política de investimentos,
disponibilizar capacitação aos gestores e conselheiros
através de curso preparatório para Certificação CPA-10 ou
CGRPPS via WEB,  disponibilizar software para o
preenchimento das APR's - Autorização de Aplicação e
Resgate, disponibilizando o referido documento em
ambiente WEB privativo da entidade previdenciária que
gere o RPPS municipal, disponibilizar simulações dos
retornos financeiros  da carteira, executar controles
relacionados às aplicações e investimentos, executar
avaliação de risco dos ativos, analisar a rentabilidade
mensal das aplicações financeiras, elaborar cenários
macroeconômicos, realizar a análise e emitir parecer
documentado de novos produtos financeiros, assessorar
nas questões relacionadas ao enquadramento das
aplicações em conformidades com as normas e princípios
da Resolução do CMN nº 3.922/2010 e alterações, na
Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, alterada pela
Portaria MPS nº 170 de 25 de abril de 2012 e pela Portaria
MPS nº 440 de 09 de outubro de 2013 e suas alterações
durante a vigência do contrato. Disponibilizando todos os
referidos documentos, relatório e ferramentas, em ambiente
WEB privativo da entidade previdenciária que gere o RPPS
municipal, acessado exclusivamente através de login e
senha

Mes 12,00  0,0000 3.350,00    40.200,00   

Total do Participante --------> 40.200,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 40.200,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

 Luciana de Oliveira

Johnny Saraiva

Sergio Lohn

Santo Amaro da Imperatriz,  30  de  Setembro  de  2020

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - Membro

 - ........................................ - Membro

 Assinatura dos representantes das empresas que esti veram presentes na sessão de julgamento:

RICARDO GIOVENARDI - ................................................................. - Representante


