
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020 
PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 31/2020 

 
Às 10 horas e 30 minutos do dia 23 de dezembro de 2020, reuniram-se na Secretaria da Câmara 

Municipal de Caxambu, a Pregoeira Cristiane Ramos Lino e a equipe de Apoio composta pelos 

membros Lilian Fernandes Ferreira Ribeiro e Thiago Silva Maciel, nomeados pela Portaria nº 

36/2020, e com a participação do servidor Anderson Andrade Felipe, representante do Controle 

Interno, com a finalidade de receber os envelopes de documentação pertinente ao processo, 

referente contratação de empresa especializada tendo como objeto a locação de sistemas 

integrados de Gestão Pública, compreendendo as seguintes áreas: Finanças (Planejamento e 

Orçamento Público; Execução Orçamentária; Tesouraria; Contabilidade Pública; Recursos 

Humanos: Gestão de Pessoal; Folha de Pagamento; Suprimentos: Gestão de Patrimônio; 

Compras de Materiais e Serviços; Gerenciamentos de Estoque, Licitações; Gerenciamento de 

Contratos Administrativo; Portal da Transparência; Controle Interno, envio de informações ao 

TCE/MG, conforme descritos no Memorial Descritivo do edital. Iniciando a sessão, a Pregoeira 

realizou a fase de credenciamento tendo recebido as declarações exigida no edital e seus 

anexos, registrando a presença da licitante a seguir:  

 

EMPRESA 1 - EMBRAS - Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ nº 

04.985.752/0001-00, representada pela senhora STÉPHANIE PAIM CHICONINI 

MONTEIRO, portadora do RG nº 45.036.329-6 e do CPF nº 369.475.998-06. 

 

Em seguida, o envelope contendo a proposta foi aberto com o auxílio dos demais membros da 

equipe de apoio, onde a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto ora licitado, bem 

como prazos e condições da contratação do objeto de acordo com aqueles definidos no Edital, e 

observou que os valores apresentados estavam compatíveis com a média de preço constante no 

Anexo I do edital. A seguir, a Pregoeira deu início a fase de negociação, chegando-se ao valor 

mensal de R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais) e global final de R$ 25.140,00 (vinte 

e cinco mil, cento e quarenta reais) para o item 01 do Anexo I do edital, com o qual a Pregoeira 

considerou que o preço obtido era exequível. Sendo assim, declarou habilitada a empresa acima 

citada, e passou para a fase seguinte de conferência de documentos de habilitação. Iniciando a 

fase de habilitação, a Pregoeira procedeu a abertura do envelope nº 2 e analisou a 

documentação apresentada pela empresa licitante, verificando que a mesma se encontrava em 



 

perfeita consonância com o Edital e seus anexos, atendendo, assim, às exigências do item 1 e 

demais constantes do Anexo II do instrumento convocatório. 

Ato contínuo, todos os documentos foram rubricados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, e 

demais presentes, passando a fazer parte dos autos do processo citado. Sendo assim, a 

Pregoeira declarou a empresa EMBRAS - Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda. 

vencedora do certame, e logo após franqueou a palavra à representante da empresa licitante, no 

qual a mesma não quisera se manifestar sobre o resultado do certame. Fazem-se integrantes da 

presente ata os mapas e a proposta da empresa como se aqui estivessem transcritos. Nada mais 

havendo para ser apreciado ou discutido, às 11 horas e 31 minutos, encerraram-se os trabalhos 

e após lida a presente ata foi a mesma assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante 

presente. 
 

 
 
__________________________  __________________________ 
Cristiane Ramos Lino Anderson Andrade Felipe 
Pregoeira  Membro do Controle Interno 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Thiago Silva Maciel  Lilian Fernandes Ferreira Ribeiro 
Equipe de Apoio  Equipe de Apoio  
                                                                                                             
 
___________________________ 
Stéphanie Paim Chiconini Monteiro 
EMBRAS – Empresa Brasileira de 
Tecnologia Ltda. 


