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Ata de Realização do Pregão Presencial nº. 07/2016 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (25/01/2017), às dezesseis horas (16h00m), 
reuniram-se na sala da Divisão de Compras e Materiais do Edifício-Sede da Câmara Municipal de São José dos 
Pinhais, o Pregoeiro deste Órgão, Servidor Victor Daniel De Vulcanis, e a equipe de apoio composta pelas 
Servidoras Walkiria Mansano Borçato e Aline Plantes designados pela Portaria nº. 282/2016, do Senhor Presidente 
desta Câmara Municipal, publicada no Jornal Correio Paranaense, em 29 de Setembro de 2016, em atendimento às 
disposições contidas na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto Municipal nº. 1379, de 01 de fevereiro 
de 2006, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº. 07/2016 - Processo nº. 513/2016, que 
tem por objeto a abertura do envelope de habilitação da segunda colocada no processo que visa a contratação de 
empresa especializada para o fornecimento de licença de uso de software de gestão pública para atender as 
necessidades da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, em conformidade com as disposições contidas no 
Edital e seus Anexos 
O pregoeiro deu reinício a sessão do Pregão Presencial e procedeu a abertura do envelope contendo os documentos de 
habilitação da segunda colocada, a Empresa Prisma System. Conferidos os documentos, os mesmos foram apresentados 
aos presentes para análise e rubrica. 
Após conferidos todos os documentos presentes no envelope, e por estarem de acordo com as especificações do Edital, 
os mesmos foram aceitos pelo pregoeiro e a apresentação do sistema agendada para os dias 07, 08 e 09 de Fevereiro de 
2017. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública às 16h15m do dia 25/01/2017, e eu, Walkiria Mansano 
Borçato, membro da Equipe de Apoio, secretariei a presente sessão, lavrando esta ata, que depois de lida e achada 
conforme, segue assinada pelo Pregoeiro e membro da Equipe de Apoio.  
 
 

__________________________              ____________________________         _____________________________ 
     Walkiria Mansano Borçato                                      Aline Plantes                                       Victor Daniel de Vulcanis  
   Membro da Equipe de Apoio                        Membro da Equipe de Apoio                                 Pregoeiro 
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PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 
Maxxwell Moreira Lima 


