
     
 

Ata da reunião de abertura e julgamento do Pregão Presencial n° 04/2022 - Processo Licitatório 

04/2022 – Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria técnico contábil 

com fornecimento de software nas áreas de contabilidade, tesouraria, patrimônio, almoxarifado 

e frota a fim de atender à Câmara Municipal de Itajubá. 

 

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, nas dependências da 

Câmara Municipal de Itajubá, presentes os senhores: Juliano Lavarine Calazans Silva OAB/MG 

162.320, representando a Empresa L&C- Assessoria e Consultoria LTDA –EPP, CNPJ 

24.414.133/0001-72; a Pregoeira deste certame, Sra. Deborah Lemes do Vale Ferreira, designada pela 

Portaria nº 149/2017; e o membro da Comissão de Apoio Tiago José de Sales Cortez, designado pela 

portaria nº 65/2021. Foi realizada em sessão pública, reunião de abertura e julgamento do pregão 

presencial n° 04/2022. Aberto o envelope de proposta comercial, que foi rubricado por todos os 

presentes, a empresa L&C – Assessoria e Consultoria LTDA apresentou o preço global de R$ 

7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) mensais de R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais) 

anuais. Questionada sobre a possibilidade de oferecer desconto a empresa apresentou o preço de R$ 

7.300,00 mensal (sete mil e trezentos reais) mensais e R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos) 

anuais. Aberto o envelope de documentação, rubricado por todos os presentes, constatou-se que a 

empresa cumpre as exigências do edital. Conforme indagado, não foi manifestado o desejo de recurso, 

a pregoeira adjudica a Empresa L&C – Assessoria e Consultoria LTDA o objeto deste certame e 

encaminha ao Presidente da Câmara o resultado do pregão para que seja homologado. Concluídos os 

trabalhos, a Pregoeira determinou a publicação da presente no quadro mural e no site da Câmara para 

ciência dos interessados. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Pregoeira determinou o encerramento 

da presente ata que lida e aprovada, vai devidamente por todos assinada. 

 

 

 

Deborah Lemes do Vale Ferreira 

  Pregoeira 

 

 

 

 

 

Tiago José de Sales Cortez 

     Membro da Comissão de Apoio  

 

 


