ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 007/2014 – Exclusivo para Mês e EPPs
Processo Administrativo nº 0081/2014

Objeto: Contratação de empresa prestadora de Serviços de Segurança e Medicina
do Trabalho, para elaboração dos relatórios do PPRA - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, Treinamento para
Membros integrantes da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
Avaliação e Emissão dos Laudos Ergonômicos, bem como a realização dos exames
ocupacionais que fazem parte do PCMSO com emissão de ASO - Atestado de
Saúde Ocupacional e das Audiometrias Tonais com emissão de Laudos
Audiométricos, para os funcionários da CIJUN, lotados em 03 unidades de trabalho,
conforme Termo de Referência - Anexo I.
PREÂMBULO

Aos 13 dias do mês de novembro de 2014, às 10h00, 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: CINTIA
BRUNINI FOSSA, SANDRA SANTIAGO MAIOLI e LISETE DE MORAES
PELEGRINI e de acordo com a portaria e designação constantes nos autos do
processo administrativo e assessorado juridicamente pelo 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 e recebidos anteriormente à sessão, visando à comprovação da existência
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de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição
das licitantes.
CREDENCIAMENTO

EMPRESAS

ME /

REPRESENTANTES

Medmais Segurança e Medicina do
Trabalho Ltda EPP
Paes Andrade Segurança e Medicina do
Trabalho Ltda EPP

EPP

Não houve

Sim

Marina Martins Veiga

Sim

A pregoeira conferiu a declaração das licitantes de que atendem 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.
Em seguida, solicitou à licitante presente que realizasse a conferência e rubrica dos
documentos de credenciamento e dos dois envelopes.
REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas:

EMPRESAS

Propostas
Valor Global R$

Medmais Segurança e Medicina do Trabalho Ltda EPP

R$ 100.000,00

Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda EPP

R$ 74.100,00

E, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, a pregoeira examinou a
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compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento e de execução, com
aqueles definidos no edital.
Diante da presença de apenas uma licitante na sessão, a pregoeira procedeu à
negociação com a empresa Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda
EPP. A licitante informou a redução do valor de proposta para R$ 41.000,00
(Quarenta e um mil reais) que foi aceito pela pregoeira. 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.
Ato continuo, a pregoeira solicitou que todos os licitantes procedessem a análise e
rubrica dos documentos.
RECURSOS
Não houve recurso para esta sessão.

ADJUDICAÇÃO
O objeto foi adjudicado à empresa Paes Andrade Segurança e Medicina do
Trabalho Ltda EPP. e os autos serão submetidos à apreciação e homologação do
Sr. Diretor Presidente da CIJUN.
A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial do
Município de Jundiaí.
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
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pregoeira, pelos membros da equipe de apoio, e representante da licitante abaixo
relacionados.

ASSINAM

EMPRESAS E REPRESENTANTES

_______________________________________
Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda EPP.
Marina Martins Veiga

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira

____________________________
Cintia Brunini Fossa
Equipe de Apoio
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_______________________________________
Sandra Santiago Maioli
Equipe de Apoio

_______________________________________
Lisete de Moraes Pelegrine
Equipe de Apoio

ASSESSORIA JURÍDICA

_______________________________________
Bruno Soares Sakae
Assessor Jurídico
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