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AVISO DE ABERTURA DE PRAZO PARA PROPOSTAS ADICIONAIS 

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de software de contabilidade, folha 

de pagamento, pessoal e tesouraria, pelo período de 12 (doze) meses, a fim de garantir que o 

Setor Contábil seja capaz de oferecer o melhor serviço possível dentro de suas atribuigðes, 

atendendo integralmente aos principios geraís e especificos que regem a Administragão 

Pública, especialmente aqueles relacionados à supremacia do interesse público e a estrita 

legalidade de scus atos. 

A Camara Municipal de Mirai vem, em cumprimento ao disposto no art. 75, S 3, da Lei 

14.133/21, ubrir o prazo de 3 (três) dias, contados a partir do dia seguinte à publicação deste 

ato de comunicação, para que prestadores do serviço interessados em participar deste processo 

de contratação dircta possam ofecrecer propostas mais vant�josas (considerando, aqui, 

eventuais custos adicionais para implantação de software distinto àqucle já utilizado e 

treinamento de pessoal para sua devida operação) àqueclas já colhidas, em consulta direta no 

sistema disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado TCEMG, bem como àquela 

enviada pela empresa que já presta tais serviços para esta Casa, todas devidamente 

discriminadas a seguir. 

Propostas já colhidas (discriminação de valores cobrados mensalmente): 

.Diretriz Informática Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 22.493.902/0001-40, com 

endercço na Rua Salomé Leite Alvarenga, n° 86, Bairro Vila Verônica, Varginha/MG, 

CEP 37026-480, com valor praticado junto à Câmara Municipal de Passa Quatro de 

RS 4.092,43 (quatro mil e noventa c dois reais, c quarentae três centavos) por mês; 

J.E. Scrviços em Gestão Pública Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 04.838.643/0001-60, 

com endereço na Rua Edson Barbosa Resende, n" 55, Bairro Vila Esteves, 

Leopoldina/MG, CEP 36704-088, atual prestadora, para esta Casa Legislativa, dos 

serviços descritos neste edital, e com valor ofertado de R$ 1.400,00 (mile 

quatroccntos rcais) por més; 
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Master Gestão Teenología I.tda ME, inserita no CNPJ sob o n" 17.316.566/0001-20, 
Com endereço na Rua os Caetés, n' 35 i, Bairro Iguaçu, Ipatinga/MCG, CEP 35162-038, 

com valor praticado junto à Câmara Municipal de Abre Campo de RS 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais) por mês; 

Taylor Tecnologia da Informação Eireli, inscrita no CNPJ sob on° 33.238.406/0001-

66, com cndereço na Rua Fluorina, n° 710, Bairro Paraiso, Belo Horizonte/MG, CEP 

30270-380, com valor praticado junto à Camara Municipal de Santa Margarida de RS 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por més. 

Findado o prazo, o processo de contratação será encerrado, com a escolha da melhor 

proposta oferecida, nos termos do art. 75, I1, da Lei 14.133/21. 

Mirai, 20 de janeiro de 2023 

Luiz Gonzaga Teixeira Júnior 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Adriana Pereira Lima 

Membro efetivo da Comissão Permanente de Licitação 

Sandrá Beatriz Silva Alonso 

Membro efetivo da Comissão Permanente de Licitação 
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