ATA DE REABERTURA
DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial nº 0001/2016
Processo Administrativo nº 0009/2016
Processo SEI nº: 00199/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de
limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de
salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários,
materiais e equipamentos, nos endereços informados pela CIJUN, conforme
especificações definidas no Termo de Referência – Anexo I.

PREÂMBULO
Aos 23 de junho de 2016, às 09h00 na sala de reuniões da Companhia de Informática de
Jundiaí - CIJUN, presentes a pregoeira, senhora MARIA DE FÁTIMA MARCHI BROTTO e
a equipe de apoio, senhores: HENRIQUE GONÇALVES e LARA ELEN DIOGO
MEITLING, e de acordo com a portaria e designação constantes nos autos do processo
administrativo e assessorado juridicamente pela DRA. BEATRIZ BEVILACQUA D'AURIA
reuniram-se para a reabertura da sessão pública da licitação em epígrafe.
Aberta a sessão estava presente: Sr. Mário Baptista, representante da empresa: Lopes
Soluções em Serviços Empresariais Ltda-EPP.

HABILITAÇÃO
Ato contínuo a pregoeira negociou o valor de proposta com a empresa Lopes Soluções
em Serviços Empresariais Ltda-EPP e aceitou o valor ofertado de R$ 92.000,04 (noventa
e dois mil reais e quatro centavos) em razão de estar dentro da média de mercado
constante nos autos.
Foi aberto o 2° envelope da licitante e, analisados os documentos de habilitação pela
pregoeira e equipe de apoio.
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Em ato contínuo, a pregoeira diligenciou pela internet as certidões de regularidade com o
FGTS, e certidão negativa de Débitos relativos a créditos tributários e a dívida ativa da
União, por estarem vencidas na data de hoje, porém vigentes na data de entrega dos
envelopes proposta e habilitação (27/04/2016). Tendo sido atestada a regularidade, a
empresa foi declarada HABILITADA.
.
SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO
A sessão foi suspensa para que a empresa Lopes Soluções em Serviços Empresariais
Ltda-EPP apresente a planilha de custos, conforme itens 10.7 e 10.8 do Edital, até o dia
27/06/2016.
Na mesma data, deverão ser apresentadas pela empresa: a Certidão de Tributos
Mobiliários, a certidão negativa de falência e concordata e a Certidão de regularidade com
a Fazenda Estadual, atualizadas, em virtude das mesmas terem vencido no decorrer da
licitação, e de não ser possível diligenciar estas certidões em sessão.
A planilha apresentada será publicada no Portal da CIJUN - www.cijun.sp.gov.br.
Essa sessão será reaberta em 04/06/2016 às 14h00, na sede da CIJUN, para divulgação
do resultado da análise da planilha de custos.
Todos os demais atos serão publicados na Imprensa Oficial do Município e no Portal da
CIJUN.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela pregoeira,
pelos membros da equipe de apoio, abaixo relacionados.

ASSINAM
EMPRESAS E REPRESENTANTES

_______________________________________
Lopes Soluções em Serviços Empresariais Ltda-EPP
Mário Baptista
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PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira

____________________________
Henrique Gonçalves
Equipe de Apoio

_______________________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Equipe de Apoio

ASSESSORIA JURÍDICA

_______________________________________
Beatriz Bevilacqua D'Auria
Diretora Jurídica
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