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ATA DA SESSÃO DE  APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS E 
JULGAMENTO  DO  PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021-PROCESSO 

Nº 062/2021-P.M.L.P. 

Às 9:00 (nove horas) do dia  19 ( dezenove)  de janeiro de 2.022 (dois mil 
e vinte e dois), na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal 
de Laranjal Paulista-SP, sita.à Praça Armando de Salles Oliveira, nº 
200, reuniram-se a Pregoeira-Cláudia Tereza Pessin e Membros da 
Equipe de Apoio: Paula Silmara Steganha Dalaneze, Bruna de 
Camargo Lopes e Silvana Soares de Camargo, designados através da 
Portaria nº 002/2022 de 03 de janeiro de 2.022,  foi instalada a 
sessão de  abertura e julgamento  da licitação em epígrafe, que tem 
por objetivo: Contratação de empresa para fornecimento da licença 
de uso de software por prazo determinado, com atualização mensal, 
que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 
conversão, implantação e treinamento, para diversas áreas da 
Prefeitura do Município de Laranjal Paulista/SP, conforme 
especificações contidas no Edital do Pregão Presencial nº 
034/2021, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal. A Srª 
Pregoeira, deu início a sessão,  com vistas a proceder a apresentação 
TÉCNICA dos sistemas, com amostragem da licitação realizada no dia 
19/01/2022 da empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA, estando 
representado para a abertura os técnicos: Flávio Sacchi Calixto – RG: 
25.126.325-3; Hiago Casemiro Coutinho – RG: 45.525.531-3; Tadeu 
Roveda Rufo – RG: 40.678.481-4; Rodrigo Florêncio Ratighieri – RG: 
25.535.004-1. Da análise da apresentação técnica dos sistemas por 
amostragem, juntamente com todos os responsáveis dos setores 
envolvidos, constatou-se pela regularidade e aprovação dos sistemas e 
adjudicou o presente certame a referida empresa, declarando-a 
vencedora do certame, pelo critério de menor preço global. Em seguida 
informou que este certame licitatório será encaminha à autoridade 
superior para HOMOLOGAÇÃO da Adjudicação. Franqueada a palavra e 
não havendo quem dela fizesse uso, e nada mais havendo, a Srª 
Pregoeira  encerrou a  sessão para a lavratura desta ata, que após lida e 
achada conforme, foi assinada pela Pregoeira e pelos Membros da 
Equipe de Apoio. 
                             

 


