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ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2022, 

INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022, CUJO 

OBJETO É A CESSÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, MIGRAÇÃO, 

IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO. 

 

Preâmbulo: Às 9h:00min do dia 15 de julho do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), 

na Escola do Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de apoio, 

nomeados que foram pelo Ato nº 30.415, de 03 de janeiro de 2022, para proceder ao 

julgamento da(s) proposta(s) e dos documentos endereçados ao processo licitatório em 

referência, cujo objeto é a cessão e manutenção de software, migração, implantação, 

treinamento e apoio técnico. Publicidade: Dando início aos trabalhos a pregoeira verificou que 

o extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi 

publicado no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 1.763, de 01.07.2022, fls. 69, e no Diário 

Oficial do Município, Edição nº 2.242, de 01.07.2022, fls. 70. O edital, na íntegra, foi inserido 

no site oficial – www.camarasete.mg.gov.br –, e cópia integral do instrumento convocatório 

foi afixada no quadro geral de avisos que se encontra no hal de entrada desta Casa Legislativa. 

O presente certame também foi disponibilizado aos interessados através da Plataforma Licitar 

Digital -www.licitardigital.com.br -. Assim foi cumprido o disposto no artigo 4º, inciso I da 

Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e artigo 8º, § 1º, inciso IV da Lei Nacional nº 12.527, de 2011 

(Lei de Acesso à Informação). Diante da publicidade concedida ao certame empresas retiraram 

o edital no site oficial, conforme demonstra o relatório inserido nestes autos. Pedido de 

Esclarecimento: O pedido de esclarecimento foi a tempo e modo respondido e dado a 

necessária publicidade através de publicações no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 

1.770, de 12.07.2022, no Diário Oficial do Município, Edição nº 2.249, de 12.07.2022 e 

inserido e Plataforma Licitar Digital. Impugnação ao Edital: Não houve impugnação às 

cláusulas do edital. Credenciamento: No dia e horário designado no edital regente do certame 

uma empresa(s) se apresentou(aram) para o certame, qual(is) seja(m): 1) L&C - ASSESSORIA 

E CONSULTORIA LTDA. Classificação da Propostas Comercial: A proposta comercial 

escrita apresentada pela licitante L&C – Assessoria e Consultoria Ltda foi classificada porque 

atendeu na íntegra as características do objeto licitado descritas no edital regente do certame, 

sendo o valor inicial no importe de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 

Classificada(s) a(s) proposta(s), inicialmente sem embargos, a pregoeira deu início à 

negociação com o representante da licitante proponente, porém sem sucesso, conforme 

registrado na ata eletrônica. Fase de Documentação: Encerrado a fase de lance, a pregoeira 

passou a conferir os documentos necessários à fase de habilitação inseridos, 

concomitantemente com a proposta comercial, pela licitante melhor classificada. Analisando 

os documentos apresentados com o que foi exigido no edital a pregoeira delibera no sentido de 

habilitar a licitante proponente L&C –ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, por ter 

apresentado na íntegra os documentos para esta fase. Deliberação da Pregoeira: Tendo em 

vista que o processo obedeceu aos tramites da legislação aplicada, a pregoeira declara como 

vencedora do presente certame licitatório a licitante proponente L&C - ASSESSORIA E 
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CONSULTORIA LTDA que irá executar o objeto deste certame ao preço global de R$ 

57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), nas condições constantes na sua proposta 

comercial escrita, e em concordância ao edital. Fase Recursal: Aberto, na plataforma digital, o 

campo destinado para a manifestação do interesse em interpor recurso administrativo, fazendo 

a necessária motivação, o prazo concedido de 10 (dez) minutos transcorreu em branco. 

Adjudicação: A pregoeira delibera no sentido de adjudicar o objeto deste processo em favor 

da(s) licitante(s) proponente(s) declarada(s) vencedora(s). Encerramento: Pela pregoeira foi 

determinada a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, 

necessários à conclusão da lavratura desta ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, 

aprovada e assinada pelos presentes. Nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a sessão pública. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira 

 

 

BEATRIZ PONCIANO SANTOS – Equipe de Apoio 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 


