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PORTARIA N° 18, DE 19 DE MAIO DE 2021 
 

Constitui Comissão Especial de Avaliação 
dos Sistemas de Informática oferecidos 
por Licitante declarada vencedora nos 
autos do Processo Licitatório nº 04/2021, 
modalidade Pregão Presencial nº 03/2021 
 

    O Presidente da Câmara Municipal de Luz, Estado de Minas Gerais, no 
uso da atribuição legais,  
 

  CONSIDERANDO a tramitação do Processo Licitatório nº 04/2021, 
modalidade Pregão Presencial nº 03/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
para locação e cessão de uso de sistemas informatizados de gestão pública nas áreas 
de Contabilidade Pública, Tesouraria, Compras, Licitações e Contratos, Almoxarifado, 
Patrimônio, Folha de Pagamentos/RH e Portal da Transparência para atendimento 
das necessidades da Câmara Municipal de Luz, conforme exigência e requisitos 
previstos no Termo de Referência do edital; 

 

  CONSIDERANDO que, nos termos do subitem 9.1.12.1, da Cláusula 9º, 
do Edital, a licitante que ofertou a melhor proposta na fase de lances e devidamente 
habilitada, deverá realizar uma demonstração prática dos sistemas licitados, para 
avaliação acerca da exatidão, cumprimento e conformidade com as especificações e 
características mínimas e demais exigências contidas no Anexo I - Termo de 
Referência; 

 

 CONSIDERANDO que a Comissão Especial de Avaliação irá conferir se os 
sistemas atendem todos os requisitos definidos no edital e seus anexos e que, após a 
realização da demonstração a Comissão designada emitirá atestados acerca da 
avaliação de cada sistema, devendo encaminhá-lo à Pregoeira; 

 

  CONSIDERANDO que, a avaliação empreendida pela Comissão Especial 
é conditio sine quae non para que a autoridade competente possa adjudicar ou não o 
objeto do certame ao vencedor, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Designar Comissão Especial de Avaliação a que alude o subitem 9.1.12.1, da 
Cláusula 9º, do Edital do Processo Licitatório nº 04/2021, modalidade Pregão 
Presencial nº 03/2021, para os fins nele previstos, formada pelos seguintes 
servidores: 
I - Roberto Magner de Carvalho, assessor contábil; 
II - Lislei Faria Andrino Criscoulo, secretária parlamentar; 
III - Tamara Francelli Oliveira Ribeiro, secretária parlamentar; 
IV - João Henrique Cançado Rodrigues, assessor de comunicação. 
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Art. 2º. Após a realização da demonstração a Comissão designada deverá emitir 
atestados acerca da avaliação de cada sistema, encaminhando-os à Pregoeira para 
fins de prosseguimento do certame. 
 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

   Luz/MG, 19 de maio de 2021. 
 

 

NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS                              
          Presidente da Câmara Municipal                                                 
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