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Fundação reconhecida de Utilidade Pública - Lei Nº 11.553 de 10/10/2008 – PMJP Lei Nº 10.868/2017 de 01/04/2017 – PB 

Av. Primeiro de Maio, 720 – Bairro Jaguaribe – CEP - 58015-430 – João Pessoa – PB Fone: (83) 3222-3933/3222-3942 

CNPJ: 02.168.943/0001-53 

ATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO PUBLICA Nº 004/2021 
 

Edital : 004.2021 
Objeto : Contratação de Empresa, especializada para fornecimento de 9.690 (noventa mil, 

seiscentos e noventa) licenças de uso para acesso a plataforma de autoaprendizagem 
de robótica, de acordo com a necessidade desta Fundação e do Projeto 
PREFEITURA DE SINOP - PROGRAMA DE ROBOTICA CIDADE 
INOVADORA, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
(ANEXO I). 

Órgão : FUNETEC/PB – Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba. 
 

       Ao 23º (vigésimo terceiro) dia do mês de setembro de 2021, às 09:00h (Horário de Brasília), que por 
medida de prevenção da COVID-19, realizou, em sessão pública, por meio de videoconferência, sem 
a presença física dos licitantes, na sala da coordenação de compras na sede da FUNETEC, localizado 
na Av. Piauí, 75, bairro dos estados, João Pessoa/PB, a Comissão de Seleção Pública, designada 
através da PORTARIA/FUNETEC/SUPER nº 003/2021 de 10 de maio de 2021, sob a presidência, Sr. 
Luciano Crispim de Souza Soares, membro Sra. Luciana Ferreira Antunes, e membro, Sra. Rayssa 
Kallyne da Silva Pessoa, para a abertura da SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2021-FUNETEC/PB às 
Disposições contidas da seleção será processada e julgada em conformidade com as disposições do 
Decreto Federal Nº 8.241, de 21 de maio de 2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei federal nº 8.666/93, bem como pelas normas dispostas neste Instrumento 
Convocatório e seus anexos. Inicialmente em conformidade com as disposições contidas no Edital 
004-2021, declarada aberta a sessão as 09h:00min, dando início aos trabalhos, efetuou o 
Credenciamento dos interessados em participar da sessão pública. Segue abaixo os credenciados: 
 
EMPRESAS ME / EPP CNPJ CPF REPRESENTANTE 

Holding Be Byte Tecnologia 
Educacional S.A 

sim 38.316.325/0001-50 053.788.886-11 Alexandre Rodrigues de Carvalho 

De início, foram dadas as instruções aos participantes da sessão e Empresa Credenciada quanto aos 
procedimentos a serem adotados, e houve apenas 1 participante presente na sessão virtual, sendo 
Alexandre Rodrigues de Carvalho, representando a empresa Holding Be Byte Tecnologia Educacional 
S.A. Após as instruções, houve a análise das documentações de habilitação, observado por esta 
comissão a ausência da certidão municipal, solicitado ao representante as informações do motivo da 
ausência,  aceitando esta comissão a justificativa e dando um prazo de 5 dias uteis a contar da 
assinatura desta ata, para apresentação da certidão valida, tendo as seguintes empresas habilitadas: 
Holding Be Byte Tecnologia Educacional S.A documentação será divulgada no site da FUNETEC/PB 
(www.funetec.com/compras), na aba seleção publica 004-2021, para todos os interessados, não 
houve a manifestação de recurso. Na sequência foi tornado público os valores da proposta da 
empresa apresentados de forma unitária para o lote único, conforme registrados no histórico 
abaixo, o seguinte resultado: 

TIPO DE JUGAMENTO: MENOR PREÇO 
PROPONENTE VALOR 
Holding Be Byte Tecnologia Educacional S.A R$ 2.775.000,00 
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Fundação reconhecida de Utilidade Pública - Lei Nº 11.553 de 10/10/2008 – PMJP Lei Nº 10.868/2017 de 01/04/2017 – PB 

Av. Primeiro de Maio, 720 – Bairro Jaguaribe – CEP - 58015-430 – João Pessoa – PB Fone: (83) 3222-3933/3222-3942 

CNPJ: 02.168.943/0001-53 

O Comprador informou ao representante da empresas Holding Be Byte Tecnologia Educacional S.A, 
ficando desde já informado que toda a comunicação posterior será realizada por meio do e-mail 
selecaopublica0042021@funetec.com, bem como todos os atos posteriores (adjudicação e 
Homologação) e declarou encerrada a sessão, lavrando a presente Ata que, lida e achada conforme, 
vai assinada por Ele, Equipe de Seleção e pelo proponente presente até o final do certame. 
  
 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Luciano Crispim – Comprador FUNETEC 

Portaria 003 de 10 de maio de 2021 
 
 

________________________________________________________________ 
Luciana Antunes - Equipe de Seleção 
Portaria 003 de 10 de maio de 2021 

 
 
 

________________________________________________________________ 
Rayssa Kallyne da Silva Pessoa  - Equipe de Seleção 

Portaria 003 de 10 de maio de 2021 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Holding Be Byte Tecnologia Educacional S.A 

Alexandre Rodrigues de Carvalho 
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Assinaturas

Luciana Ferreira Antunes

CPF: 931.441.724-72

Assinou em 23 set 2021 às 09:44:00

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Rayssa Kallyne da Silva Pessoa

CPF: 087.345.644-03

Assinou em 23 set 2021 às 09:45:04

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Luciano Crispim de Souza Soares

CPF: 010.503.294-81

Assinou em 23 set 2021 às 09:45:26

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Alexandre Rodrigues de Carvalho

CPF: 053.788.886-11

Assinou em 23 set 2021 às 09:47:38

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

23 set 2021, 09:42:49 Operador com email compras@funetec.com na Conta 5d4acc04-c707-4a19-bb68-2cd47527d31a

criou este documento número 24a143a2-0e54-4488-b767-379e956d1c31. Data limite para

assinatura do documento: 23 de outubro de 2021 (09:40). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

23 set 2021, 09:42:51 Operador com email compras@funetec.com na Conta 5d4acc04-c707-4a19-bb68-2cd47527d31a

adicionou à Lista de Assinatura:

luciana.antunes@funetec.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Luciana Ferreira Antunes.

23 set 2021, 09:42:51 Operador com email compras@funetec.com na Conta 5d4acc04-c707-4a19-bb68-2cd47527d31a

adicionou à Lista de Assinatura:

rayssa@funetec.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Rayssa Kallyne da Silva Pessoa.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 23 de setembro de 2021. Versão v1.4.0.
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23 set 2021, 09:42:51 Operador com email compras@funetec.com na Conta 5d4acc04-c707-4a19-bb68-2cd47527d31a

adicionou à Lista de Assinatura:

luciano@funetec.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Luciano Crispim de Souza Soares.

23 set 2021, 09:42:51 Operador com email compras@funetec.com na Conta 5d4acc04-c707-4a19-bb68-2cd47527d31a

adicionou à Lista de Assinatura:

me@alexroger.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Alexandre Rodrigues de Carvalho e CPF 053.788.886-11.

23 set 2021, 09:44:00 Luciana Ferreira Antunes assinou. Pontos de autenticação: email luciana.antunes@funetec.com

(via token). CPF informado: 931.441.724-72. IP: 187.33.232.38. Componente de assinatura versão

1.141.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 set 2021, 09:45:04 Rayssa Kallyne da Silva Pessoa assinou. Pontos de autenticação: email rayssa@funetec.com (via

token). CPF informado: 087.345.644-03. IP: 187.33.232.38. Componente de assinatura versão

1.141.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 set 2021, 09:45:26 Luciano Crispim de Souza Soares assinou. Pontos de autenticação: email luciano@funetec.com

(via token). CPF informado: 010.503.294-81. IP: 187.33.232.38. Componente de assinatura versão

1.141.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 set 2021, 09:46:20 Operador com email compras@funetec.com na Conta 5d4acc04-c707-4a19-bb68-2cd47527d31a

adicionou à Lista de Assinatura:

bebyte@bebyte.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Alexandre Rodrigues de Carvalho e CPF 053.788.886-11.

23 set 2021, 09:46:53 Operador com email compras@funetec.com na Conta 5d4acc04-c707-4a19-bb68-2cd47527d31a

removeu da Lista de Assinatura: me@alexroger.com para assinar.

23 set 2021, 09:47:38 Alexandre Rodrigues de Carvalho assinou. Pontos de autenticação: email

bebyte@bebyte.com.br (via token). CPF informado: 053.788.886-11. IP: 177.133.30.133.

Componente de assinatura versão 1.141.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

23 set 2021, 09:47:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

24a143a2-0e54-4488-b767-379e956d1c31.

Para validar este documento assinado, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos

signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 24a143a2-0e54-4488-b767-379e956d1c31,

com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia
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