
PROCESSO N.º 45/2021 
 
CARTA CONVITE N.º 02/2021 

 
     
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
Considerando que não foram protocolados recursos dos licitantes quanto ao 

prazo determinado na alínea “b” do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8666/93, bem como a 
não efetivação de qualquer ato, e de posse dos documentos que compõe o processo 
licitatório na modalidade Carta Convite nº 02/2021, Processo nº 45/2021, tipo menor preço 
global, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição da 
Cessão de Licença de Uso por tempo Determinado, Treinamento e Atualização Mensal que 
garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares adquiridos, atendimento 
e suporte técnico para os softwares, conforme descritos no Termo de Referência, sendo - 
Módulo de Administração Orçamentária e Financeira Contabilidade, Controle Interno, 
Tesouraria e Planejamento (LOA) - Módulo de Compras e Licitações – AUDESP Fase IV - 
Módulo de Patrimônio – NBCASP - Módulo de Recursos Humanos – AUDESP – Fase III, 
Portal do Servidor Contracheque web, Medicina do Trabalhador Registro SMT e e-Social - 
Módulo de Portal da Transparência - Módulo Processo Digital Provedor de Nuvem 
Publica, para uso desta Casa Legislativa, conforme descritos no anexo I – Termo de 
Referência, do Edital de Chamamento, e considerando a manifestação da Comissão de 
Licitação na ata de encerramento e abertura dos envelopes e julgamento da fase de 
habilitação e fase de julgamento da proposta, homologo todo o procedimento realizado. 

  
             De igual forma adjudico o objeto licitado a proponente vencedora, 
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, pelo preço 
global de R$ 91.820,00 (noventa e um mil, oitocentos e vinte reais), autorizando a 
realização da despesa e a lavratura do respectivo contrato, procedendo-se a seguir, as 
providencias complementares, para os efeitos legais. 

 
Presidente Bernardes, 07 de dezembro de 2021. 
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