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ATA DE ABERTURA DE REUNIÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 
 

  Às 9h, do dia 15 de junho de 2021, na sala de Licitações da Câmara Municipal 
de Luz/MG, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de Apoio para a realização da sessão 
em continuação na forma do que dispõe o Edital, em seu subitem 9.1.12.6. Após a 
decisão que desclassificou a licitante Pilar Sistemas para Administração Pública 
Ltda (CNPJ 35.076.435/0001-02), pelo não atendimento aos requisitos do sistema, 
conforme previsão editalícia, foi designada sessão para esta data - devidamente 
notificadas as licitantes - para fim específico de dar prosseguimento ao certame 
consistente na negociação do preço ofertado na sessão inaugural e abertura do 
envelope nº 02, da licitante CMM Sistemas de Informação e Serviços Ltda (CNPJ 
10.513.873/0001-51). Presente neste ato o Sr. Geovanni Miller Silva Santos, inscrito 
no CPF 807.084.126-53, na qualidade de procurador da licitante. Da análise da 
proposta que consta do mapa de apuração - R$ 39.600,00 - a Pregoeira procedeu à 
negociação com a licitante, chegando ao preço final de R$ 39.000,00. Ato contínuo 
realizou-se a abertura do envelope de nº 2 da licitante, verificando-se que a 
documentação apresentada atendia as exigências do edital. Foi verificado que a CND 
emitida pela Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte (sede da licitante), venceu 
no curso deste procedimento. A Pregoeira, utilizando-se da prerrogativa prevista no 
§3º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93, realizou consulta no portal da PBH na internet, 
obtendo CND negativa nesta data, de modo a evitar prejuízo à licitante, já que o 
vencimento não se deu por culpa dela. Nesta sessão foi designado o dia 22/06/2021, 
a partir das 8h30min, na sede da Câmara Municipal, para a fase de demonstração 
dos sistemas para a Equipe constituída para esse fim (Portaria nº 18/2021). A 
adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora nesta sessão fica 
condicionada ao parecer da Equipe designada para a análise dos sistemas, que 
concluirá pelo atendimento às demandas da Câmara Municipal. Após essa fase e 
julgado conforme, a licitante deverá apresentar proposta final ajustando os valores 
de acordo com o lance ofertado nesta sessão. Não houve manifestação de intenção 
de apresentar recurso contra qualquer ato praticado nesta sessão. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai rubricada pela Pregoeira, pelos 
membros da Equipe de Apoio e pelo representante da licitante. 
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