
Poder Executivo 
             Prefeitura Municipal de Novo Progresso 

 

Travessa Belém, 768 – Jardim Europa – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-000 

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

   Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de 

Economia e Finanças, para adesão a Ata de Registo de Preços nº 032/2022, originária 

do Pregão Presencial Sistema de Registro Preços nº 027/2022, estabelecida entre o 

Município de Arenápolis - MT, e a empresa Agili Software Brasil LTDA, para 

fornecimento de licenciamento de software de sistema integrado de gestão pública, 

com acesso ilimitado de usuários, e suporte técnico, inclusive com a prestação de 

serviços de instalação, configuração, conversão de dados e treinamento aos 

servidores, para suprir as necessidades do município de Novo Progresso - PA. 

   Considerando autorização para adesão a Ata de Registo de 

Preços nº 032/2022, originária do Pregão Presencial Sistema de Registro Preços nº 

027/2022, através do Ofício nº 377/2022/GP, de 27 de outubro de 2022, emitido pelo 

prefeito municipal, Sr. Éderson Figueiredo. 

   Considerando o aceite à adesão emitida pela empresa Agili 

Software Brasil LTDA, anexo a este processo. 

   Considerando as justificativas apresentadas pela Secretaria 

Municipal de Economia e Finanças, e pelo cumprimento dos princípios da 

vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência. 

   Resolve a Prefeitura Municipal de Novo Progresso – PA, aderir 

a Ata de Registo de Preços nº 032/2022, originária do Pregão Presencial Sistema de 

Registro Preços nº 027/2022, para fornecimento de licenciamento de software de 

sistema integrado de gestão pública, com acesso ilimitado de usuários, e suporte 

técnico, inclusive com a prestação de serviços de instalação, configuração, conversão 

de dados e treinamento aos servidores, para suprir as necessidades do município de 

Novo Progresso - PA, com a empresa Agili Software Brasil LTDA. 

   Publique-se. Ao departamento competente para as providências 

de costume. 

   Novo Progresso - PA, 08 de dezembro de 2022.  

 
 
 
 
 
 

GELSON LUIZ DILL 
Prefeito Municipal 
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