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ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2018 
 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta 
minutos, reuniram-se a Pregoeira, Membros da Equipe de Apoio e Membros da Comissão 
Técnica e o Sr. Zeizler Carneiro Bernardino, Técnico de Informática da Prefeitura de Atílio 
Vivacqua, com a finalidade de receber propostas destinadas a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES (LOCAÇÃO),  CONSTITUINDO 
UMA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA AS SEGUINTES ÁREAS DA PR EFEITURA 
MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA: SERVIÇOS AO CIDADÃO; TRIBUTOS MUNICIPAIS 
E NOTA FISCAL ELETRÔNICA , conforme discriminações no ANEXO 02, integrante do 
Edital de Pregão Presencial nº. 019/2018. Compareceu a seguinte empresa, conforme 
discriminação em protocolo, com seu respectivo representante legal presente assim 
credenciado: 
1- PROJETA TECNOLOGIA LTDA-EPP , sediada na Rua Dr. Eurico de Aguiar, nº. 888, 

Bairro Santa Lúcia, Vitória-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.278.358/0001-55, 
representada pelo Sr. Alexandrino Nonato de Oliveira Barros, portador da CI n°. 
085.414.282 DIC-RJ. 

Iniciaram-se os trabalhos com a abertura do Envelope nº. 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) . 
Aberto o envelope, foram examinados e rubricados os documentos pela Pregoeira, Equipe 
de Apoio, Comissão Técnica e representante da Empresa. Foi dado prosseguimento ao 
certame com a coleta do preço de acordo com a proposta protocolada, seguida pela fase de 
lances verbais e negociação. Diante deste trabalho, foi constatado conforme discriminação 
no Mapa de Apuração (anexo) o seguinte vencedor para o Lote licitado:  

Empresa  Lote  Valor Total  

PROJETA TECNOLOGIA LTDA-EPP  LOTE ÚNICO 
(Itens 01 e 02) R$112.000,00 

Finalizada a fase de lances verbais/negociação, o representante da empresa vencedora fez 
a adequação dos valores dos itens do Lote Único no ato do certame, adequando o valor 
total negociado aos respectivos itens que compõem o lote (relatório em anexo). A seguir foi 
dado início ao procedimento de atendimento ao item 10.17 do Edital, ou seja, comprovação 
de atendimento ao objeto – PROVA DE CONCEITO, em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório (Anexo 01), inclusive no que tange à integração 
entre os softwares. A Prova de Conceito será conduzida pela Comissão Técnica, nomeada 
através da Portaria nº. 006/2018, juntamente com a presença da Pregoeira Oficial e sua 
Equipe de Apoio. A Comissão Técnica, após sua análise, emitira Laudo Técnico da Prova de 
Conceito, que será parte integrante desta Ata. Passada a etapa de comprovação de 
atendimento ao objeto – PROVA DE CONCEITO, a Comissão Técnica designada, fez uma 
avaliação positiva da empresa, portanto, o quesito foi julgado como “atende”, conforme 
Laudo Técnico (em anexo) emitido pela Comissão Técnica. Procedeu-se, então, a abertura 
do Envelope nº. 02 (Documentação) ; examinados e rubricados os documentos pelos 
presentes, ficou constatado que a empresa apresentou sua documentação de acordo com o 
solicitado no presente Edital, estando apta a realizar o fornecimento do Serviço, ora licitado. 
Dada a palavra ao licitante presente, o mesmo não manifestou intenção de recurso quanto 
aos atos praticados nesse certame. Nada mais a relatar de destaque sobre o Pregão 
Presencial nº. 019/2018 , a Pregoeira, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, 
Membros da Comissão Técnica e licitante presente, determinaram a lavratura da presente 
Ata, que vai assinada por todos, para que a mesma reproduza os fatos que aqui ocorreram 
e que sirva de instrumento e testemunha hoje e sempre deste ato de licitação na 
Modalidade de Pregão Presencial. 
 
 

Santa Louzada Campos Santos 
Pregoeira Oficial 
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