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 ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 008/2019 

 Às 09:30 hs do dia 08 de Maio de 2019, no Auditório da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ - PA, 

reuniram – se a pregoeira Elizabete Moreira de Silva e respectivos membros da equipe de apoio, para recebimento e 

abertura dos envelopes contendo as proposta de preços e documentação, cujo objeto é a Contratação de empresa 

especializada em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente 

ao setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, implantação, treinamento, suporte e atendimento técnico de todos 

aplicativos e módulos. A pregoeira iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os 

aspectos legais. Deixou clara a proibição do uso de telefone celular, pois o uso do mesmo atrasa e impede o 

andamento saudável do certame. Imediatamente a pregoeira solicitou a representante da proponente que se 

identificasse através do credenciamento, munidos de sua carta de credenciamento e ou procuração e no caso de sócio 

proprietário da empresa a cédula de identidade para efeito de comprovação. Apresentou credenciamento para a 

licitação as licitantes abaixo relacionada, com seu respectivo representante: ALMEIDA E ALBURQUERQUE 

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA inscrito no CNPJ: 

14.217.473/0001-50, tendo como seu representante a Sr.: MAXIMILIAN PEREIRA DE JESUS, CPF: 010.341.482-

73. Após o credenciamento, a pregoeira solicita ao participante o envelope de proposta de preço e documentação, 

após abre-se os envelopes de proposta de preço, todos rubricam, confere após a abertura e habilitam as propostas. A 

pregoeira analisa as propostas e inicia a fase de negociação. Segue anexo a esta ata a etapa de lances. Começa a fase 

de negociação fincando os itens negociados conforme planilha abaixo: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SISTEMAS/MÓDULOS 
UNID. QUANT. 

PREÇO GLOBAL 

R$ 

1 

Gestão Acadêmica & Pedagógica 

(web/desktop) 

ALUNO 6500 62.400,00 

Matrículas Online – Portal de Matrículas (web) 

Diário de Classe (web/desktop) 

Diário/Portal do Aluno/Responsável (web) 

2 Lotação e Recursos Humanos (web) 

3 Gestão de Frota & Transporte Escolar (web) 

VALOR GLOBAL  62.400,00 

 

 Após conclusão da negociação a pregoeira e sua equipe de apoio conferem, rubrica a documentação dos 

participantes, habilitando assim os participantes e dar seguimento ao certame. A pregoeira  inicia as disposições 

finais informando que após 05 dias úteis a conta de hoje a ATA de registro de preços estará disponível para 

assinatura preenchida formalmente conforme modelo do edital e preços aqui fixados. Fica a empresa vencedora a 
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apresentação em 2 dias úteis da proposta de preço consolidada. Considerando que ninguém manifestou intenção de 

interpor recurso, a pregoeira adjudicou o item do certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou – se a presente ata que 

vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio e representante da empresa presente. A pregoeira declarou encerrados 

os trabalhos agradecendo a presença de todos. 

_________________________ 

ELIZABETE MOREIRA DA SILVA 

PREGOEIRA 

 

_________________________ 

EQUIPE DE APOIO 

 

_________________________ 

EQUIPE DE APOIO 

 

_________________________ 

ALMEIDA E ALBURQUERQUE DESENVOLVIMENTO E  

LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA  

CNPJ: 14.217.473/0001-50 
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