
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16 /2013  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2013 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 9 DE SETEMBRO DE 

2013. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas 

reuniu-se, com a presença de seus membros, no dia 9 de setembro de 2013, às 9 

horas e trinta minutos, na sala de licitações nº 3-8, localizada na sede da Câmara, 

situada na  av. Presidente Vargas, n° 1.935, bairro Senador Valadares, Município 

de Pará de Minas/MG. No citado horário, o pregoeiro Euler Aparecido Souza 

Garcia  de início à sessão pública referente a este pregão, cujo objeto é a 

contratação de empresa para fornecimento de licença de uso e locação de 

software de gestão pública municipal por prazo determinado, com atualização 

mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 

conversão de dados pré-existentes, migração, implantação, treinamento, suporte e 

atendimento técnico via telefone, acesso remoto, visita in loco e assessoria.  

Foram credenciados: Sérgio Lúcio Cardoso, CPF 978.750.076-15, representando 

a empresa CMM Sistemas de Informação e Serviços Ltda - EPP, inscrita no 

CNPJ sob o nº 10.513.873/0001-51; Márcio José de Oliveira, CPF 070.554.196-

70, representando a empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em 

Serviços, inscrita no CNPJ sob o nº 00.165.960/0001-01. No citado horário, o 

pregoeiro declarou aberta a sessão e recebeu das licitantes a declaração dando 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo do ANEXO IV, e os envelopes de  PROPOSTA COMERCIAL E 

HABILITAÇÃO. Os membros da Comissão rubricaram os envelopes e, em 

seguida, os envelopes contendo as propostas comerciais foram abertos, e as 

propostas também foram rubricadas e, após, conferidas, cadastradas no sistema, 



gerando-se o mapa inicial de apuração. Em seguida, passou-se à fase de lance. 

Feitos todos os procedimentos dessa fase, foi gerado o mapa de apuração/pregão 

que se encontra anexo como parte integrante desta ata. A empresa que apresentou 

o menor preço, sendo considerada, portanto, a vencedora, foi a empresa CMM 

Sistemas de Informação e Serviços Ltda - EPP. A fim de agilizar o processo, o 

pregoeiro passou para a abertura do envelope contendo os documentos de 

habilitação da empresa vencedora, invertendo-se a ordem prevista no edital, com 

a concordância das licitantes. Logo após, o envelope empresa CMM Sistemas de 

Informação e Serviços Ltda - EPP  contendo os documentos para habilitação foi 

aberto, os documentos rubricados e, em seguida, analisados, e os membros da 

Comissão constataram que os documentos apresentados pela empresa estavam de 

acordo com o edital, estando a empresa habilitada para o certame. A empresa 

classificada em primeiro lugar irá iniciar amanhã, 10/09/2013, às 9 horas e trinta 

minutos, a demonstração prática dos sistemas licitados de forma a comprovar o 

atendimento integral dos requisitos exigidos no item 03 – Objeto - Características 

Técnicas dos Sistemas do presente Termo de Referencia.  Nada mais a tratar, o 

pregoeiro encerrou a sessão e lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será 

assinada pelos membros da comissão, pelo representante da licitante e, logo após, 

juntada ao respectivo processo. Pará de Minas, 9 de setembro de 2013. 
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