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"ATA DE ABERTURA DOS ENVÓLUCROS QUE CONTÉM AS 
PROPOSTAS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA, 

MODALIDADE CONVITE N.° 001/2021". 

Licitação Convite: N° 001/2021 
Tipo: Menor Preço Global 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço e fornecimento, 
incluindo treinamento de pessoal, assistência técnica, implantação e migração, de Sistemas 
Integrados de Informática destinados à Gestão Pública, em linguagem visual, com Banco de Dados 
Relacional, para trabalhar em Sistema Operacional de Rede TCP/IP, multiusuário, envolvendo os 
serviços de: Contabilidade, Tesouraria, Execução Orçamentária, Recursos Humanos e Folha 
de Pagamento, e-social, Compras e Licitações, Patrimônio e Portal da Transparência, em 
conformidade com a legislação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Audesp, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência, Lei de acesso a informação e demais legislações, 
com suas devidas publicações na Internet, backup e sistemas de gerenciamento a distância de 
acordo com as especificações contidas no ANEXO 1. A contratação se dará por um período de 12 
(doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Câmara 
Municipal de Artur Nogueira por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
com base no artigo 57, II, da Lei 8.666/1993. 

Entrega dos envelopes: 	08 de dezembro de 2021, às 14:00 horas 
Abertura dos envelopes: 08 de dezembro de 2021, às 14:30 horas 

Os membros da Comissão Julgadora de Licitações, Srs. Rodrigo Cesar Baço 
(Presidente), Carlos Alberto Sia (Membro) e Benedito Roberto Mauro (membro) se 
reuniram nesta data de 08 de dezembro de 2021, às 14:30 horas, para procederem 
a abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta deste Certame. Auxiliando os 
trabalhos desta Comissão, está presente o Assessor Jurídico desta Casa de Leis, 
Sr. Dr. Eduval Messias Serpeloni, OAB/SP n° 208.631. Informo que foram 
convidadas 07 (sete) empresas (pagina 191), sendo elas: Embras Empresa 
Brasileira de Sistemas LTDA EPP, Clan Informática e Serviços Eireli, CSM 
Central de Software Municipal, Fiorilli Software Ltda, Governança Brasil S/A 
Tecnologia e Gestão em Serviços, Prescon Informática e Sino Informática. 
Comunico ainda que 01 (uma) empresa retirou o edital no site desta Casa de Leis, 
na data de 01/12/2021, CNPJ p4.985.752/0001-00, sendo a empresa EMBRAS 
Empresa Brasileira de Tecnokgia LTDA, estando assim apta a participar deste 
certame. INFORMO que compareceu para este certame apenas a empresa 
EMBRAS Empresa Brasileira1\de Tecnologia LTDA, a qual apresentou s 
Envelopes de Habilitação e Proøsta, protocolo n° 399 de 08/12/2021 às 13:58:2 



CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 
"Palácio Vereador Rodolpho Rossetti" 

Rua dos Expedicionários, 467 - Centro - Artur Nogueira - SP 
Cx. P. 03 - Cep 13160-000 - Fone (19) 3877-1097 - Fax (19) 3877-2358 

CNPJ 67.162.628/0001-64 
Home Page: www.camaraartumogueira.sp.gov.br  
E-mail: secretaria@camaraarturnogueira.sp.gov.br  

hs, recebidas neste ato. Está presente o interessado Sr. José Eduardo Tegon 
Bolonhini, portador da cédula de identidade RG n° 9.024,784-X, devidamente 
credenciado pela empresa EMBRAS - Empresa Brasileira de Tecnologia LTDA. 
Por determinação do Sr. Presidente, exatamente às 14:35 hs, iniciou-se a abertura 
dos envelopes de habilitação. Primeiramente, após a aposição das assinaturas ou 
vistos dos presentes nos envelopes, foi realizada a abertura dos envelopes de 
"Habilitação", constatando-se a regularidade da apresentação da documentação 
exigida pelo Edital da empresa EMBRAS - Empresa Brasileira de Tecnologia 
LTDA, CNPJ 04.985.752/0001-00, declarando-a "Habilitada". Destaco que o 
Edital completo bem como seus Anexos foram devidamente publicados no Quadro 
de Editais desta Casa de Leis na data de 17/11/2021 e também foi publicado no site 
oficial desta Casa de Leis, www.camaraarturnoqueira.sp.qov.br, na data de 
17/11/2021 e ainda publicamos no jornal, que foi o JORNAL "O REGIONAL", Razão 
Social L.C. Benedito & Vicenzotti Ltda, na data de 19/11/2021, no Caderno de 
Editais, Edição n° 2094, anexa a este processo. Em conformidade com o § 30 do 
Artigo 22, da Lei n° 8.666/1993, Lei de Licitações, necessitam de no mínimo 03 (três) 
convidados habilitados mas de acordo com a orientação do Assessor Jurídico desta 
Casa de Leis, Sr. Dr. Eduval Messias Serpeloni, OAB/SP n° 208.631, presente nesta 
sessão, fomos orientados a dar prosseguimento no referido certame Iicitatório, tendo 
em vista que já termos como parâmetro de julgamento as respectivas cotações 
prévias, que poderemos utilizar o valor médio das cotações, que foi e R$ 62.946,66. 
Outro fato importante a ressaltar é que foram convidadas os 07 (sete) empresas do 
ramo e salienta-se ainda que foi respeitado todos os prazos legais pela Lei de 
Licitações e ainda, considerando s.m.j. que não houve interesse por parte das 
empresas convidadas e nem por outras empresas. Assim, entendendo que esta 
decisão não trará qualquer prejuízo a esta Edilidade, decide esta Comissão de 
Licitações, por unanimidade, dar prosseguimento no referido do certame. Por 
determinação do Sr. Presidente, exatamente às 14:42 hs, deu-se a abertura do 
envelope 02 de "Propostas" da empresa habilitada., dos quais foram também 
apostas as assinaturas ou vistos dos presentes. Ato seguinte, a Comissão 
Julgadora, em análise à proposta apresentada, constatou que o proponente 
vencedor foi a empresa "EMBRAS - Empresa Brasileira de Tecnologia LTDA, 
CNPJ 04.985.752/0001-00 9, a qual, atendidas as demais exigências, apresentou o 
preço de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) mensais ou R$ 54.000,00 
(Cinquenta e quatro mil reais) anuais, ou seja bem abaixo do valor médio das 
cotações, constantes neste certame licitatório. Ficou decidido ainda que, após 
cumpridas as formalidades legais, o resultado será publicado no quadro de Editais 
específico da Câmara Municipal. O representante da empresa EMBRAS - Empresa 
Brasileira de Tenologia LTDA, CNPJ 04.985.752/0001-00, já sai notificado.( 
Ficam também cientifi ados os interessados, nos termos do edital deste convite, que 
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o prazo máximo para a interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis. Às 
15h01 m, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta Ata, a qual, após 
ser lida em alto e bom som, vai devidamente assinada pelos presentes. 

Câmara Municipal "Palácio Vereador Rodolpho Rossetti", 08 de Dezembro de 
2.021, 
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