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COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE EDITAL
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2018 de 03 de Outubro de
2018. OBJETO: Contratação de serviços continuados para fornecimento
de garantia, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do próprio fabricante da unidade de armazenamento de dados (Storage) EMC
VNX 5400 e seus respectivos componentes, acessórios e softwares de
gerenciamento, pelo período de 1 (um) ano, de acordo com as especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, Anexo I
do Edital. A contratação ocorrerá de acordo com as normas contidas na
Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº 13.303,
de 30 de junho de 2016, pelos Decretos Municipais n.º 21.263, de 25 de
junho de 2008 e nº 26.852, de 21 de março de 2017, pelo Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da CIJUN, pela Lei Complementar
Federal nº 123/06 e alterações posteriores, bem como, nas cláusulas
contidas no Edital. DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: www.
jundiai.sp.gov.br (entrar no link: Compra Aberta acessar Mural/ Pregão
Eletrônico – Unid. Compradora: CIJUN - Anexos), na sede da CIJUN
– Apoio Administrativo situada à Avenida da Liberdade, s/nº, 1º andar,
Ala Sul, Paço Municipal de Jundiaí - SP - de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às
11:00 horas e das 14:00 às 16:30 horas, ou no site da CIJUN: www.cijun.sp.gov.br. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo
site www.jundiai.sp.gov.br - link Compra Aberta – Compras – Pregão
Eletrônico – Unidade compradora: CIJUN – Consultar Pregão Eletrônico,
até o horário da abertura, que dar-se-á no dia 19 de outubro de 2018 às
09h00. SESSÃO DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á em
até 10 (dez) minutos após a abertura e classificação ou não das propostas. Todas as demais comunicações relativas a esta licitação serão divulgadas no site www.cijun.sp.gov.br e na Imprensa Oficial do Município
de Jundiaí.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
Julgamento Recurso / Adjudicação / Homologação
Nº SEI 0055961/2018
Acompanho as considerações dos documentos SEI nº 0054005,
nº 0055532 e nº 0055871 dos autos, julgo IMPROCEDENTE os
recursos interpostos pelas empresas Fraga de Medeiros Projetos Ltda
e Peltier Comércio e Indústria Ltda, MANTENDO A DECISÃO da Sra.
Pregoeira que declarou a empresa NET TELECOM INFORMÁTICA
LTDA vencedora deste certame.
Por consequência, à vista dos elementos informativos constantes
do Processo SEI nº 00225/2018, relativo ao Pregão Presencial n°
005/2018, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação promovida para a
Contratação de empresa especializada para implantação e eventuais
manutenções de Infraestrutura de Rede Óptica (Infovia Municipal) de
Comunicação de dados, compreendendo a Interligação dos próprios
Municipais, Órgãos e Espaços Públicos, incluindo o Fornecimento de
todos os materiais e equipamentos, tendo como pontos de partida os
POPs (Point Of Presence - Ponto de Presença) do Backbone da CIJUN,
conforme exigências e especificações técnicas descritas no Termo
de Referência, Anexo VI do Edital, para a empresa NET TELECOM
INFORMÁTICA LTDA no valor global de R$ 5.074.000,00 (cinco milhões
e setenta e quatro mil reais).
Jundiaí, 03 de outubro de 2018.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente
jundiai.sp.gov.br
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COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 093/2018 e SEI nº 0055121, que se faz entre a COMPANHIA
DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa KA Solution
Serviços Ltda. Processo SGPR nº 0078/2018 / SEI nº 01438/2018. Objeto:
contratação de empresa especializada para ministrar Treinamento
oficial Microsoft Power BI - 20778B: Analyzing Data with Power BI.
Valor Global: R$ 35.424,00 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e
quatro reais). Vigência: a contar da data de sua última assinatura, até a
execução dos serviços pela CONTRATADA e seu respectivo pagamento
pela CONTRATANTE. Assinatura: 04/10/2018.
Jundiaí, 04 de outubro de 2018.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente

PROMOÇÃO DA SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA
MÉDICA
CONSIDERANDO resolução do CFM 2.152/2016 e parecer CREMESP
161/2007;
CONSIDERANDO que todos os médicos vinculados sobre a
administração direta da UGPS constituem um só corpo clínico;
CONSIDERANDO o enceramento da vigência da atual comissão de
ética médica no próximo dia 18 do mês corrente;
CONSIDERANDO o indicativo do CREMESP para a realização de nova
eleição para a data de 18/10/2018;
CONSIDERANDO a constituição da comissão eleitoral na presente data;
DISPÕE-SE o seguinte:
Pelo presente edital, ficam os médicos do corpo clínico, deste
estabelecimento de saúde, convocados a comparecerem no próximo dia
18/10/2018, no período das 08:00 às 12:00 e das 13:00 e 16:45 horas,
no gabinete da UGPS, situada no 2° andar do paço municipal de Jundiaí,
a fim de proceder com a votação para eleição da comissão de ética
médica desta instituição.
Em adequação ao recente parecer fica estabelecido a vacância de 03
vagas de membros efetivos e 03 vagas de suplentes
Ressaltamos ainda que conforme o referido parecer 2152/2018 “capítulo
ii”, “art.3°” item “c)” e “§2°” será recomposta uma única comissão de ética
médica responsável pelos serviços ofertados na rede pública de Jundiaí
e as chapas inscritas devem ter atenção quanto ao texto do parecer.
Na oportunidade, informamos que os interessados a se candidatarem
na referida comissão, deverão apresentar a inscrição de chapas junto
a esta comissão eleitoral até o dia 11/10/2018 às 12hs, as inscrições
serão recebidas neste período na diretoria de atenção básica de saúde,
endereçadas a esta comissão eleitoral, situ à rua marechal Deodoro da
Fonseca, 836. As inscrições homologadas pela comissão eleitoral serão
divulgadas a todos os serviços por meio de e-mail institucional para
todas as unidades que compõe a rede de atendimento médico após as
15 h do dia 11/10/2018.
JUNDIAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2018.
MARCOS A. S. M. BRESSAN
Presidente Comissão Eleitoral
(ANEXO I)
INSCRIÇÃO DE CHAPA
PELA
PRESENTE,
EU__________________________________
__ - CRM/SP No. ___________, REPRESENTANTE DA CHAPA
_________________________ SOLICITO A CANDIDATURA DA
RESPECTIVA CHAPA DENOMINADA: ______________________
PARA CONCORRER À ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
DA UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO ÀSAÚDE, A SER
REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 18/10/2018.
MÉDICOS PARTICIPANTES:
TITULARES:
NOME:__________________________________________________
CRM/SP No _________
NOME:__________________________________________________
CRM/SP No _________
NOME:__________________________________________________
CRM/SP No _________
SUPLENTES:
NOME:__________________________________________________
CRM/SP No _________
NOME:__________________________________________________
Assinado Digitalmente

