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Ata de Realização do Pregão Presencial nº. 07/2016 
 

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis (03/11/2016), às nove horas (09h00m), 
reuniram-se na sala Vereador Domingos B.  Moletta (Plenarinho) no 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 pela 
Servidora Walkiria Mansano Borçato 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 o Registro de Preços para 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. Iniciados os trabalhos, o Pregoeiro efetuou o 
cadastramento e credenciamento das seguintes licitantes interessadas:  
 

EMPRESA REPRESENTANTE CPF  

CCANET – SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA 
RONALDO DE FREITAS 

TRANCOSO 
3.483.938-7 

PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA MAXXWELL MOREIRA LIMA 4.988.600-4 

 

A seguir, o Pregoeiro declarou aberta a sessão e solicitou às licitantes que entregassem a declaração de 
cumprimento dos requisitos de habilitação, de acordo com o artigo 4º, VII, da Lei nº. 10.520/2002, e a declaração 
de porte de sociedade empresária (LC 123/2006). A empresa CCANET estava com o Contrato Social dentro do 
Envelope A, o pregoeiro então no momento do credenciamento deu a oportunidade conforme item 7.6 do Edital 
para proceder a abertura do envelope em frente a todos e retirar os documentos necessários procedendo com seu 
posterior fechamento. Da declaração de porte verificou-se que apenas a empresa Prisma System apresentou 
declaração de enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, beneficiando-se assim das 
prerrogativas da LC 123/2006. Em seguida, a equipe de apoio do pregão recebeu os envelopes “A” - Proposta de 
Preços e “B” – Documentos de Habilitação, procedendo-se a devida conferência e rubrica de participantes do 
certame. Feito isto, procedeu-se a abertura dos envelopes de Proposta de Preços, sendo os valores conferidos e 
registrados, de acordo com o abaixo:  

 

CCANET – SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA. PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA 
LTDA. 

R$ 162.000,00 R$ 179.000,00 
 
Após a conferência das propostas, o pregoeiro deu início à etapa de lances: 
 
LOTE ÚNICO 
 

EMPRESA LANCE VALOR (R$) 

PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 1 161.500,00 

CCANET – SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA. 1 160.000,00 

PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 2 159.500,00 

CCANET – SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA. 2 158.000,00 

PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. SEM LANCE  

CCANET – SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA. NEGOCIAÇÃO 150.000,00 

 
Após a etapa de lances, o pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação. 
Conferidos os documentos, os mesmos foram apresentados aos licitantes para análise e rubrica. A empresa PRISMA 
SYSTEM questionou a ausência, dentre os documentos apresentados pela empresa CCANET, de um Atestado de 
Capacidade Técnica expedido por órgão do Estado do Paraná, também faz observar que muitos atestados não têm 
validade e foram expedidos há mais de 1 ano. Faz constar ainda que, conforme item 10.5.3, a empresa CCANET não 
apresentou termo de abertura e encerramento do Balanço Patrimonial. 

 



 
   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

                          ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 2 

A empresa PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA., com base no acima exposto, expressou a 
intenção de interpor recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pública às 10h22m do dia 03 de 
novembro de 2016, 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                                                                                                    Victor Daniel de Vulcanis  
   Membro da Equipe de Apoio                                                                                                              Pregoeiro 

 
 
 
 
LICITANTES: 
 
 
 
 
CCANET SOLUÇÕES DE IFNORMÁTICA LTDA. 
Ronaldo de Freitas Trancoso 
 
 
 
PRISMA SYSTEM – INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA. 
Maxxwell Moreira Lima 


