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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenação de Compras e Contratos - Gerência de Compras

Versão v.15.02.2019.

SEDESE/DLA-CCOMP

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2022.

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS – APMS

1. OBJETIVO

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, vem através deste manifestar interesse
para par�cipação em Ata de Registro de Preço Nº 15/2022 em que A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Edi�cio
Anexo - 2º andar - Ala B, na cidade de Brasília - Distrito Federal, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº
00.396.895/0011-05, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para Registro de Preços por nº 07/2022 publicada no DOU nº 111, seção 3, do dia13/06/2022,
Processo Administra�vo nº 21000.045402/2021-46, RESOLVE registrar os preços da empresa ATOM
TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA , localizada na SEPN 511, Bloco B, 4º andar Parte B. Edi�cio Bi�ar III,
Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.750-542, Telefone: (61) 3533 0511, E-mail: comercial@opensingular.com,
inscrita no CNPJ/MF sob nº: 15.330.687/0001-09, de acordo com a classificação por ela alcançada e na
quan�dade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n. º 7.892, de 23 de
janeiro de 2013.

 

2. OBJETO

O obje�vo dessa manifestação é formalizar o interesse da SEDESE, na par�cipação que tem
como objeto fornecimento da solução de tecnologia da informação e comunicação consistente na
contratação de subscrição de solução de Tecnologia da Informação �po NOCODE para geração e
publicação de formulários eletrônicos, geração de fluxo de trabalho e estruturação de dados, com
funcionalidade de integração ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI, pelo período de 12 (doze)
meses e serviços de personalização, automa�zação de formulários, manutenção de processos,
consultoria e treinamento.

 

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE, em busca da eficiência,
eficácia e efe�vidade dos serviços públicos, necessita de uma solução de tecnologia que permita obter
maior integração com o cidadão, automa�zando seus sistemas corpora�vos, processos de negócio
externos e internos de forma integrada e rápida. A aquisição de uma solução de tecnologia NOCODE
permi�rá oferecer maior agilidade, reduzir a burocracia e o tempo de resposta para a sociedade. A
solução deverá permi�r a criação de processos bem definidos e estruturados, a geração e publicação
imediata de formulários eletrônicos, a definição de fluxo de trabalho, o armazenamento de dados
estruturados, funcionalidades de cadastros e ter a capacidade de estar integrados a sistemas
estruturantes do governo como o Sistema SEI sem a necessidade de desenvolvimento ou customização. É
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importante que se tenha disponíveis os recursos necessários ao menor custo, ao mesmo tempo em que
se busca garan�r alto grau de excelência na prestação dos serviços aos clientes da TI e aos cidadãos.

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
 

5. DA ADESÃO

O Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, por meio da Secretaria de
Gestão - SEGES e do Departamento de Normas e Sistemas de Logís�ca – DELOG, amplia o controle e a
transparência dos processos de adesão às Atas de Registro de Preços, em conformidade com o Acórdão
nº 2.670/2016 - TCU - Plenário. 

A manifestação de interesse a adesão é registrada através do sí�o eletrônico:
h�ps://www.gov.br/compras/pt-br e em “Sistemas” > “Comprasnet” > Sistema Integrado de
Administração de Serviços Gerais (SIASG).

 

6. DA CONFIRMAÇÃO

Após a informação quanto a confirmação da solicitação realizada pelo Órgão gerenciador,
será seguido os trâmites e ritos de praxe no Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

 

7.  DA PUBLICIDADE

Conforme determina ar�go 20, §1º, do Decreto Estadual nº 46.311/2013, a SEDESE torna
publica a manifestação de interesse, para eventual impugnação no prazo de 48 (quarenta e oitos horas).

 

Para demais informações: licitacao.ccaq@social.mg.gov.br

 

 

Belo Horizonte, 30 de Dezembro 2022.

Carolina Rezende Rios Nogueira

Diretora de Logística e Aquisições

MASP 11583879

 

Documento assinado eletronicamente por Carolina Rezende Rios Nogueira, Diretora, em
30/12/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 58639746
e o código CRC 77627D55.
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Referência: Processo nº 1480.01.0009605/2022-16 SEI nº 58639746

 


