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Ata de Realização do Pregão Presencial nº. 07/2016 
Apresentação do Sistema da Empresa Prisma System 

Dia 02 
 

Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezessete (08/02/2017), às nove horas (09h00m), 
reuniram-se na Sala de Reuniões do Edifício-Sede da Câmara Municipal de São José dos Pinhais o Pregoeiro deste 
Órgão, Servidor Victor Daniel De Vulcanis, e os servidores Ronaldo Rodrigues de Oliveira e Bianca Valoski, 
representando a Controladoria Interna, e a Licitante segunda colocada na fase de lances do Pregão Presencial nº 
07/2016, a empresa Prisma System, representada pelos senhores Maxxwell Moreira de Lima e Leandro Carvalho, 
para a devida apresentação do Sistema oferecido pela empresa a fim de identificar a compatibilidade do produto 
oferecido, com o Anexo I – Termo de Referência do Edital da licitação, que tem por objeto 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. 
Após aberta a Sessão, iniciou-se a apresentação dos módulos  de Compras, Almoxarifado, Protocolo e Consulta 
via Internet e Gestão de Frotas. 
Passando então às apresentações e verificações dos Itens constantes no termo de referência, ficou constatado que 
a Empresa foi capaz de atender todos os itens conforme o Edital. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública às 17h do dia 08 de Fevereiro de 2017, e eu, Victor 
Daniel De Vulcanis, pregoeiro, secretariei a presente sessão, lavrando esta ata, que depois de lida e achada 
conforme, segue assinada pelo Pregoeiro e todos os participantes acima qualificados.  
 
 
 
 
 

__________________________  
Victor Daniel de Vulcanis  
Pregoeiro  
 
 
 
 
 
__________________________                    __________________________   
Ronaldo Rodrigues de Oliveira                          Bianca Valoski 
Membro da Controladoria Interna                   Controladora Interna 
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PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 
Maxxwell Moreira Lima 


