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1ª ATA DE REALIZAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 14h00, na de certame da Comissão
Permanente de Licitações da CODEMAR, reuniram-se, sob a coordenação do Presidente
da Comissão DANILO RODRIGUES PITARELLO, a Comissão Especial de Avaliação, estando
presentes os membros: CRISTIANO DE MENDONÇA BROCHIER; FLAVIO FERREIRA
CANSOLINE; LUCIANA BARROSO BENTO; MAHÍRA WAKABAYASHI PEREIRA, para
proceder à realização da CHAMADA PÚBLICA N° 01/2021, cujo objeto é constituição da
parceria societária na forma de Joint Venture, com uma empresa de telecomunicações para
prestação de serviço de conexão à Internet móvel e ilimitada, conforme requisitos,
especificações técnicas, condições, estimativas e quantitativos estabelecidos pela
CODEMAR. Informamos que na Portaria n° 269, de 07 de dezembro de 2021, consta erro
material na indicação do Presidente da Comissão Especial de Avaliação. Onde se lê “Danilo
Rodrigues Pitarello” leia-se “Danilo Rodrigues Pitarello (Presidente da Comissão)” e onde
se lê “Flavio Ferreira Cansoline (Presidente da Comissão)” leia-se “Flavio Ferreira
Cansoline”. Também foi identificado um erro material no edital durante a leitura do
documento pela comissão durante a sessão para recebimento dos envelopes. Onde se lê
“Comissão Permanente de Licitação” no item 7.1 do edital leia-se “Comissão Especial de
Avaliação”. Dando início ao procedimento de chamada pública, compareceu a empresa:
OFF SHORE LINK SAT LTDA, CNPJ n° 13.879.073/0001-47, cumprindo com as entregas do
envelope 1 e 2 dentro no prazo estabelecido no item 5 do edital, conforme Ata de
Recebimento de Documentos em anexo. A Comissão Permanente de Licitação foi
consultada durante a chamada com intuito de dirimir dúvidas procedimentais da comissão
e reiterou a necessidade da correção da informação do item 7.1 do edital através da
presente ata. Dando continuidade à sessão, foram recebidos os envelopes, sendo
certificada a inviolabilidade dos lacres mediante rubrica de todos os presentes. Após a
Comissão Especial de Avaliação procedeu à abertura dos envelopes da empresa OFF
SHORE LINK SAT LTDA, numerando todas as folhas. Foi concedido prazo de 02 (dois) dias
a empresa OFF SHORE LINK SAT LTDA para apresentação do Plano de Negócio em meio
eletrônico, por e-mail direcionado ao endereço: projetos@codemar-sa.com.br, em razão
da impressão apresentar alguns números ilegíveis, prazo findo em 06.01.2022. Recebidos
os documentos do Envelope 1, relativos ao item 3 e 4, habilitação jurídica e qualificação
econômico-financeira, e do envelope 2, relativo ao item 4, das propostas técnica e
econômicas, fica suspensa a sessão para análise Due diligence pela Coordenadoria de
Compliance da CODEMAR. Fica definida a data de 11/01/2022 para continuidade da
Chamada Pública n° 01/2021. A integrante da comissão de avaliação, Luciana Barroso
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Bento, solicitou ao presidente da comissão o seu afastamento da função para a próxima
etapa de análise dos documentos e a sua substituição por não se considerar apta para
realizar as análises técnicas necessárias ao procedimento alegando que outro servidor mais
qualificado e com cargo compatível com a responsabilidade desempenharia melhor a
função dentro da comissão. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para
constar, a presente ata que, após lida e acatada, vai assinada pela Comissão Especial de
Avaliação.

Danilo Rodrigues Pitarello
Presidente da Comissão Especial de Avaliação
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