
  Câmara Municipal de Areado 
Estado de Minas Gerais 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA LICITATÓRIA, MODALIDADE PREGÃO Nº 01/2020 

PROCEDIMENTO: 20/2020, contratação de empresa para fornecimento de licença, locação de 

uso e manutenção de sistemas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Areado. 

 

No dia 10/06/2020 - 13:00:00, na sala de reuniões da Cãmara Municipal de Areado, instalou-se a 

Sessão Pública do Pregão nº 01/2020, sob a presidência da servidora Sra. Beatriz de Sousa Gomes 

Martins e os membros da Comissão de Licitação da Cãmara Municipal e Equipe de apoio, Regiane 

Maria da Silveira Costa e Aline Maria da Silva, ambas designados pelas Portarias n°  8415/ 17 - 

9428/19.  Aberta a Sessão e convocados os interessados, dou fé do comparecimento da seguinte 

empresa:  

 

Participante CPF/CNPJ Representante Documento 

Representante 

DIRETRIZ 

INFORMÁTICA 

EIRELI 

22.493.902/0001-40 Ronaldo Vitor 

Montuani 

144.563.048-63 

 

Após a entrega e análise dos documentos pertinentes, foi credenciada a empresa acima referida, cujos 

envelopes, lacrados e indevassáveis, foram rubricados pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio ao Pregão 

e pelo representante da empresa. Após a conferência da pontuação mínima exigida a fase de lances foi 

então iniciada, tendo sido dada oportunidade para oferecimento de lances ao Licitante crendenciado 

em seguida, a Pregoeira passou à negociação de preço com o Licitante, sendo o item julgado e 

adquirido dentro da normalidade e o historico das rodadas e mapa de julgamento é parte integrante 

desta ata. 

 

Item Códi

go 

Descrição Servi

ço 

Qua

n 

Valor 

inicial 

1.  0061 Implantação, treinamento e conversão de dados 

de todos os softwares para controle da 

controladoria, e recursos humanos 

Un 1 R$ 

9.000,00 

2.  0063 Consultoria e assessoria técnica, suporte 

presencial e remoto, deslocamento. 

Un 12 R$ 

600,00 

3.  0064 Manutenção mensal para os módulos de sistema 

de controladoria (contabilidade, tesouraria, 

patrimônio, LRF, prestação de contas ao 

TCE/MG, compras, controle de estoque com 

acesso local e remoto, licitação, portal da 

transparencia WEB) 

Mês 12 R$ 

2.500,00 

4.  108 Manutençao mensal para o módulo de sistema de 

recursos humanos (folha de pagamento, férias, 

rescisão, E-SOCIAL com gerador de arquivos no 

padrão xml para o portal E-SOCIAL do Governo) 

Mês 12 R$ 

800,00 

5.  110 Manutençao mensal para o modulo de sistema 

medicina e segurança do trabalho 

Mês 12 R$ 

350,00 

6.  111 Manutençao mensal para o módulo de ferramenta 

de analise de impacto na verificação de 

inconsistência do leiaute do esocial. 

Mês 12 R$ 

100,00 

Valor Global: R$ 61.200,00 (Sessenta e um mil e duzentos reais) 

 

Valor com os descontos: 

 

 

 



  Câmara Municipal de Areado 
Estado de Minas Gerais 

Item Códi

go 

Descrição Servi

ço 

Qua

n 

Rodada 

Final 

1.  0061 Implantação, treinamento e conversão de dados 

de todos os softwares para controle da 

controladoria, e recursos humanos 

Un 1 R$ 

9.000,00 

2.  0063 Consultoria e assessoria técnica, suporte 

presencial e remoto, deslocamento. 

Un 12 R$ 

600,00 

3.  0064 Manutenção mensal para os módulos de sistema 

de controladoria (contabilidade, tesouraria, 

patrimônio, LRF, prestação de contas ao 

TCE/MG, compras, controle de estoque com 

acesso local e remoto, licitação, portal da 

transparencia WEB) 

Mês 12 R$ 

2.150,00 

4.  108 Manutençao mensal para o módulo de sistema de 

recursos humanos (folha de pagamento, férias, 

rescisão, E-SOCIAL com gerador de arquivos no 

padrão xml para o portal E-SOCIAL do Governo) 

Mês 12 R$ 

800,00 

5.  110 Manutençao mensal para o modulo de sistema 

medicina e segurança do trabalho 

Mês 12 R$ 

350,00 

6.  111 Manutençao mensal para o módulo de ferramenta 

de analise de impacto na verificação de 

inconsistência do leiaute do esocial. 

Mês 12 R$ 

100,00 

Valor Global: R$ 57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais) 

  

A empresa cumpriu as exigências habilitatórias. Conforme item 1.3.1 do edital a empresa terá 05 dias 

para apresentação do sistema, porém como a empresa vencedora foi a mesma que já fornece o sistema 

não será necessário esta apresentação. A empresa apresentou em anexo a proposta com os valores 

realinhados. Em prosseguimento, a Sr(a). Pregoeira, ADJUDICA o objeto licitado e declara como 

vencedora a empresa:  DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI no valor de R$ 57.000,00. Nada mais 

havendo a tratar, a Sra. Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada 

conforme, vai assinada por ela, pelos componentes da Equipe de Apoio ao Pregão, pelo  participante e 

representante  da empresa e por mim, Regiane Maria da Silveira Costa, que secretariei a Sessão. 

 

 

 

                                                      Beatriz de Sousa Gomes Martins 

Pregoeira 

 

 

 

Regiane Maria da Silveira Costa 

Membro 

 

 

 

Aline Maria da Silva 

Membro 

 

 

 

DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI  

Ronaldo Vitor Montuani 

 


