ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão n° 0005/2014
Processo Administrativo nº 0056/2014

Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em relógios de
ponto marca Henry e fornecimento de licenças de software de gestão da marcação
de ponto, de acordo com as especificações técnicas descritas no Termo de
Referência – Anexo I.
PREÂMBULO

Aos 13 dias do mês de agosto de 2014, às 10h, na sala de licitações da
Companhia de Informática de Jundiaí – CIJUN – Unidade II, situada na Rua Ângelo
Mazzuia, nº 55 – Jardim Paris – Jundiaí, São Paulo, presentes a pregoeira, senhora
LARA ELEN DIOGO MEITLING e a equipe de apoio, senhores: CINTIA BRUNINI
FOSSA, MARIA DE FÁTIMA MARCHI BROTTO e CELSO MONTEIRO DA SILVA e
de acordo com a portaria e designação constantes nos autos do processo
administrativo e assessorado juridicamente pelo senhor: DR. BRUNO SOARES
SAKAE reuniram-se para a sessão pública da licitação em epígrafe.
Aberta a sessão, a pregoeira e equipe de apoio iniciaram o credenciamento das
licitantes procedendo com o exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de
propostas e prática dos demais atos de atribuição das licitantes.
CREDENCIAMENTO

EMPRESAS
Master Comercial de Tecnologias e
Sistemas Ltda

REPRESENTANTES

Jackson Alves D Andrea

ME /
EPP
N
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A pregoeira conferiu a declaração da licitante de que atende plenamente os
requisitos de habilitação estabelecidos no edital e comunicou o encerramento do
credenciamento.
A pregoeira e equipe de apoio procederam à conferência e rubrica dos dois
envelopes entregues contendo as propostas e os documentos de habilitação,
respectivamente.
REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta:

EMPRESAS
Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda

Propostas
Valor Global R$
R$ 571.200,00

E, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, a pregoeira examinou a
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento e de execução, com
aqueles definidos no edital.
O catálogo técnico foi validado pelo membro da equipe de apoio integrante da área
técnica, Sr. Celso Monteiro da Silva.
Ato contínuo a Pregoeira procedeu à negociação a empresa Master Comercial de
Tecnologias e Sistemas Ltda que informou a redução do valor de proposta para
R$ 546.300,00 (Quinhentos e quarenta e seis mil e trezentos reais). A Pregoeira
considerou o preço aceitável e a empresa foi classificada para a fase de habilitação.
HABILITAÇÃO
Foi aberto o 2° envelope da licitante e, analisados os documentos de habilitação
pela pregoeira e equipe de apoio.
A empresa foi considerada HABILITADA.
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ATO CONTÍNUO
A sessão foi suspensa para reabertura com demonstração do sistema nos termos do
item 11.1, I, II, III e IV, 11.2 e 11.3 do edital, que ocorrerá no dia 19/08/2014 às 9h na
sala de licitações da unidade I da CIJUN, localizada no Paço Municipal.
A licitante já sai desta sessão informada da referida data sem necessidade de
publicação na Imprensa Oficial.

ENCERRAMENTO

Todos os demais atos serão publicados no site e na Imprensa Oficial do Município.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela
pregoeira, pelos membros da equipe de apoio, e representante da licitante abaixo
relacionados.

ASSINAM

EMPRESA E REPRESENTANTE

_______________________________________
Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda
Jackson Alves D Andrea
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Pregoeira
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_______________________________________
Cintia Brunini Fossa
Equipe de Apoio

_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Equipe de Apoio

_______________________________________
Celso Monteiro da Silva
Equipe de Apoio

ASSESSORIA JURÍDICA

_______________________________________
Dr. Bruno Soares Sakae
Assessoria Jurídica
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