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ATA DE CREDENCIAMENTO, ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS, 
LANCES VERBAIS, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 026/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA 
LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE PÚBLICA,RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE 
PAGAMENTOS, SISTEMA TRIBUTÁRIO E RECEITAS DIVERSAS, SISTEMA 
ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL,ASSISTÊNCIA SOCIAL, OUVIDORIA, 
PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO E SAÚDE CONFORME EDITAL E TERMO 
DE REFERENCIAS 
 
Aos 02 dias do mês de junho de 2021, reuniram-se, às 09:00 horas, o 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria Municipal n°. 
7.297/2021, para proceder às atividades pertinentes ao Pregão 
Presencial n°. 026/2021, que tem como objeto a contratação de empresa  
para locação de softwares nas áreas de administração e contabilidade 
pública,recursos humanos e folha de pagamentos, sistema tributário e receitas 
diversas, sistema administrativo, educacional,assistência social, ouvidoria, 
protocolo, controle interno e saúde conforme edital e termo de referencias. 
Em seguida, foi aberta a sessão pública, iniciando o período de 
identificação e credenciamento de representante legal e de recebimento 
de envelopes, sendo recebidos os envelopes de 01 (uma) empresa, a 
saber: FIORILLI SOFTWARE LTDA (CNPJ: 01.704.233/0001-38), 
representadas pelos Sr: José Pedro Teixeira da Rocha, representando 
respectivamente as empresas supramencionadas, cujos envelopes 
foram entregues e protocolados junto ao Protocolo do Departamento de 
Licitações e Contratos dentro do horário estipulado em Edital. 
Imediatamente após o encerramento do período de recebimento dos 
envelopes, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio iniciaram a abertura dos 
envelopes de propostas de preços, efetuando a verificação dos 
credenciados representantes, bem como os demais requisitos exigidos 
em Edital. O Pregoeiro informou, aos representantes presentes, os 
procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão e 
ressaltou que a ausência de qualquer deles quando da lavratura da ata, 
ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e 
na submissão ao disposto na ata. Foram analisadas as propostas de 
preços apresentadas pelas licitantes, observadas as determinações 
editalícias, de onde foi constatado pela Equipe Técnica a ocorrência de 
uma única proposta com valor unitário superior ao estabelecido no 
Termo de Referências. Desta forma, o Pregoeiro determinou a 
sequência dos trabalhos de julgamento do Pregão, diretamente para a 
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fase de Negociação.  Negociada a redução do preço da oferta, resultou-
se infrutífera, o Pregoeiro considerou que o preço obtido abaixo 
especificado é inaceitável por não estar compatível com os preços 
apurados dentro do presente processo de licitação, razão pela qual 
desclassificou a proposta de preços apresentada pela única licitante 
presente, julgando FRACASSADO o presente processo de licitação. 
Item 
 

 
Código 

Descrição 
Proponente / Fornecedor 

 
Melhor Preço 

 
Situação/Obs. 

1 
 

 
1 

Proposta para todos os itens 
FIORILLI SOC CIVIL LTDA 

 
206.508,00 

 
Fracassado 
apenas 1 Proposta 
PRECO ACIMA DO 
ESTIMADO 

 
Ato contínuo, consultado, o licitante manifestou o interesse em iterpor 
recurso, foi aberto o prazo de 03( três) dias úteis para apresentação do 
mesmo, o envelope de habilitação ficou retido no processo. Nada mais 
havendo a ser tratado, lavra-se o presente termo que, lido e achado 
conforme, segue assinado pelo Pregoeiro, Equipe Técnica de Apoio e 
Licitante presentes ATA APROVADA. 

 
 
 

Cleston Donizete Lopes 
          Pregoeiro 
   
    
Gustavo Henrique Costa. 
 
Licitante Presente:- 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Representante: JOSE PEDRO TEIXEIRA DA ROCHA 
CPF.: 726.157.968-87 
RG.: 89001047 
Empresa: FIORILLI SOC CIVIL LTDA 
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