
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017  

 
ATA DA REUNIÃO DA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARÁ DE MINAS, EM 22 DE SETEMBRO DE 2017. 
 
A pregoeira e a equipe de pregão da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniram-se no dia 
22 de setembro de 2017, às 8  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, a pregoeira Danielle Souza Alves deu 
início ao credenciamento referente ao Pregão Presencial nº 17/2017 – Processo Licitatório 
nº 25/2017, 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, para os softwares: Contabilidade 
Pública, Tesouraria, Recursos Humanos, Compras, Licitações e Contratos, Patrimônio, 
Almoxarifado, Frota, Portal de Transparência Pública, Controle Interno, Protocolo e 
Sistema de Processo Legislativo conforme especificações estabelecidas no Anexo I (Termo 
de Referência) do edital.  Apresentaram-se para credenciamento e se credenciaram: 
Gustavo Henrique Effgen Bortulini, CPF 103.776.107-39, representando a empresa E&L 
Produções de Software Ltda, CNPJ 39.781.752/0001-72; Sérgio Lúcio Cardoso, CPF 
978750076-15, representando a empresa CMM Sistemas de Informação e Serviços Ltda, 
CNPJ 10.513.873/0001-51. Registra-se a presença de Daniela Pereira dos Santos Martins, 
CPF 040.688.186-30, representante da empresa Governança Brasil, CNPJ 001659600017-
79 e da Controladora Interna da Câmara Municipal de Pará de Minas, Michele Aparecida 
Villaça Freire. Terminado o credenciamento,  a pregoeira declarou aberta a sessão e recebeu 
das licitantes as declarações dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme modelo disposto no edital, 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. Verificadas,  cadastradas e classificadas as propostas,  impresso o 
quadro comparativo de preços, passou-se à fase de lances  e, em seguida,  foi gerado o 
quadro comparativo de preços final que se encontra anexo como parte integrante desta ata. 
Tendo a empresa  CMM Sistemas de Informação e Serviços Ltda apresentado o menor 
preço global, foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação dessa empresa, 
sendo os documentos rubricados e conferidos, para verificação de suas condições 
habilitatórias, constando-se o atendimento das exigências do edital, sendo a empresa 
declarada HABILITADA. Fica agendado para o dia 26 de setembro de 2017, às 9 horas e 
trinta minutos, para o início das apresentações dos sistemas, conforme item 7.15.2 do edital. 



 

 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada  e 
juntada ao respectivo processo.   Pará de Minas, 22 de setembro de 2017. 
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Equipe de apoio 
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