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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N.009/2019/SEMED/PP 

Às nove horas do dia vinte e cinco de Março de dois mil e dezenove, na sola de 

Sessão da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá, reuniram - se o pregoeiro 

Luiz Henrique Lacerda Lopes e os membros Jetro Silva Pereira, Valdelucas Rego da 

Silva e Luciele Moura da Silva para recebimento e abertura dos envelopes contendo 

as proposta de preços e documentação, cujo objeto é a Contratação de Pessoa 

Jurídica para Prestação do Serviço de Locação, Implantação e Manutenção de 

Software do Gestor Escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação e FUNDEB de Nova Esperança do Piriá/PA. O pregoeiro iniciou a sessão 

esclarecendo aos presentes como funciona o pregão e os aspectos legais, informa 

que tivemos uma retirada de edital sendo a empresa: ALMEIDA E ALBUQUERQUE 

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

LTDA CNPJ: 14.217.473/0001-50, Imediatamente o pregoeiro solicitou ao 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 o licitação somente a licitante abaixo relacionada, com seus respectivos 

representantes: ALMEIDA E ALBUQUERQUE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO 

DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA CNPJ: 14.217.473/0001-50, tendo como 

seu representante o Sr. Maxmillian Pereira de Jesus CPF: 010.341.482-73, ficando assim, o 

representante credenciado no certame. Após o credenciamento, o pregoeiro solicita 

ao participante o envelope de proposta de preço, após abre - se o envelope de 

proposta de preços, todos rubricam, confere após aabertura habilitada a proposta. O 

pregoeiro analisa a proposta e inicia a fase de lance ficando da seguinte forma: item 

01 no valor de R$ 2.200,00 para a empresa ALMEIDA E ALBUQUERQUE 

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

LTDA CNPJ: 14.217.473/0001-50, depois de negociado o primeiro item o pregoeiro 

solicita ao participante o envelope II de documentações, depois de minuciosa análise 

pelo pregoeiro e equipe de apoio e participante aqui presente, a empresa fica 

HABILITADA estando de pleno acordo com Edital, Ficando os itens negociados 

conforme a tabela abaixo. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS PREÇO GLOBAL R$ 

01 
Gestão Académica & Pedagógica 

01 
(web/desktop) 

2.200,00 
02 Matrículas Online - Portal de Matrículas (web) 

2.200,00 
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03 Diário d e Classe (web/desl<top) 

04 Diário/Portal do Aluno/Responsável (web) 

O pregoeiro inicia as disposições finais informando que a ATA de registro de preços 

estará disponível para assinatura preenchida formalmente conforme modelo do edital 

e preços negociados na fase de lances, e informa para a licitante vencedora para 

que traga o seu certificado digital na hora da assinatura do contrato para assinatura 

digital do mesmo.Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, 

o pregoeiro adjudicou os itens do certame. Nada mais havendo a tratar, lavrou - se 

apresente ata que vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e representante da 

ALMEIDA E ALBUQUERQUE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 

DE COMPUTADOR LTDA 

CNPJ: 14.217.473/0001-50 
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