
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2022 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 001/2022 

MODALIDADE: Pregão 

OBJETO DA LICITAÇÃO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE 

 

Aos 26/04/2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial Sr.(a). ROSANA PEREIRA DOS REIS SANTOS,deste 

Órgão e membros da Equipe de Apoio, LARA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAFAELA 

CRISTINA SILVA PINHEIRO,designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 0007/2022 de 

02/03/2022, para, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/2002, realizar os procedimentos 

relativos ao Pregão Presencial  nº 1/2022,  referente ao Processo nº 000001/2022. Objeto: LOCAÇÃO DE 

SOFTWARE, em conformidade com às contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o 

credenciamento do(s) interessado(s). Srs. SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME. 

A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as documentações de habilitação. 

Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas e aos registros dos preços apresentados pelo(s) 

respectivos(s) licitantes(s). A(s) proponentes foi(ram) classificada(s) e convocada(s) para apresentação de 

lances, de acordo com o dispositivo nos incisos VII e IX do Art.4º, da Lei 10520/02. Após essa fase, foi 

iniciada a fase competitiva, sendo apresentados os lances registrados no histórico que, ao final da sessão, 

produziram os seguintes resultados conforme anexos.Depois de verificada a regularidade da 

documentação do(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) mesmo(s) foi(ram)  declarado(s) 

vencedor(es) do(s) respectivo(s) Itens, tendo sido, então,concedida a palavra ao(s) participantes do 

certame para manifestação da intenção de recurso,não havendo manifestação. Após foi divulgado o 

resultado da licitação conforme indicado no quadro abaixo. Nada  mais havendo a declarar, foi encerrada 

a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e participante(s). 

VENCEDORES DOS LANCES      LOTE              Valor Unitário 

SGPREV                                           00001                15.600,0100 

 
 

SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA – ME 

 
ROSANA PEREIRA DOS REIS SANTOS             RAFAELA CRISTINA SILVA PINHEIRO          LARA CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

Pregoeiro                                 Membro/Equipe de Apoio                                     Membro/Equipe de Apoio 

 

 

 

 


