ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 009/2018
Processo SEI nº CIJ.01974/2018
Critério de Julgamento: MENOR VALOR GLOBAL

Objeto: Contratação de empresa para prover solução da Gestão do Ponto Eletrônico,
compreendendo: locação de relógios de ponto modelo Henry Primme, manutenção preventiva
e corretiva nos relógios de pontos modelo Henry Primme e Prisma já instalados, Módulo de
Comunicação WEB on-line para coleta de dados e comunicação com os relógios, subscrição
de uso do software para Gestão do Ponto Eletrônico Ifractal Ifponto no modelo Saas (Software
como serviço) sob demanda, com suporte, treinamento, parametrização e integração com o
Sistema de Gestão de Pessoas - Sênior, conforme exigências e especificações técnicas
descritas no Termo de Referência, Anexo I.

PREÂMBULO
Aos 20 dias do mês de dezembro de 2018, às 09h00, na sala de reuniões da Companhia de
Informática de Jundiaí - CIJUN, presentes a pregoeira: MARIA DE FÁTIMA MARCHI BROTTO,
a pregoeira substituta CÍNTIA BRUNINI FOSSA e a equipe de apoio: BRUNO SOARES
SAKAE, HENRIQUE GONÇALVES, LARA ELEN DIOGO MEITLING e REGINALDO PANTOJA
BALBINO, reuniram-se para a sessão pública da licitação em epígrafe.

SESSÃO
Aberta a sessão, a pregoeira e equipe de apoio iniciaram o credenciamento das licitantes
procedendo com o exame e rubrica dos documentos oferecidos pelos interessados presentes,
visando a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos
demais atos de atribuição das licitantes, bem como a declaração das licitantes solicitadas no
Anexo III, de que atendem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital e
Declaração de ME/EPP das licitantes enquadradas nesta opção.

CREDENCIAMENTO
LICITANTES

REPRESENTANTES

ME/EPP

Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda

Robson Lana Fantinati

Não

Henry Equipamentos Eletrônicos e SIstemas Ltda

Mireli de Lima Loth

Não

A pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.
Em seguida, solicitou às licitantes que realizassem a entrega dos envelopes contendo as
propostas e os documentos de habilitação.
A pregoeira convidou as licitantes a procederem à conferência e rubrica da documentação de
credenciamento e dos dois envelopes entregues por todas as licitantes.
REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas:
LICITANTES

PROPOSTAS

Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda

R$ 1.189.848,00

Henry Equipamentos Eletrônicos e Sistemas Ltda

R$ 1.265.688,00

A pregoeira e equipe de apoio conferiram os valores apresentados e com a colaboração do
membro da equipe de apoio técnica, obteve a validação dos itens e a compatibilidade do
objeto, prazos e condições de fornecimento e de execução, com aqueles definidos no Edital.
A pregoeira convidou as licitantes a procederem à conferência e rubrica da documentação das
propostas.
Ato contínuo a pregoeira informou às licitantes sobre o início da fase de lances.
Estabelecida a classificação das licitantes para as etapas de lances em cada item, a pregoeira
convidou individualmente os autores das propostas classificadas a apresentarem lances
conforme o estipulado em Edital.
Conforme Edital, a pregoeira, em comum acordo com as licitantes, definiu que o valor mínimo
dos lances seria de R$ 1.000,00 (um mil reais).

2º Lugar
Valor Global

Henry Equipamentos
Eletrônicos e Sistemas Ltda

1º Lugar
Master Comercial de Tecnologias
e Sistemas Ltda

R$ 1.265.688,00

R$ 1.189.848,00

1º Lance

R$ 1.188.848,00

R$ 1.187.000,00

2º Lance

R$ 1.186.000,00

R$ 1.185.000,00

3º Lance

R$ 1.184.000,00

R$ 1.183.000,00

4º Lance

R$ 1.182.000,00

R$ 1.181.000,00

5º Lance

R$ 1.180.000,00

R$ 1.179.000,00

6º Lance

R$ 1.178.000,00

R$ 1.177.000,00

7º Lance

R$ 1.176.000,00

R$ 1.175.000,00

8º Lance

R$ 1.174.000,00

R$ 1.173.000,00

9º Lance

declinou
NEGOCIAÇÃO DO PREGÃO

Ato contínuo a pregoeira procedeu à negociação com a licitante Master Comercial de
Tecnologias e Sistemas Ltda, que informou a redução do valor de proposta para
R$1.125.000,00 (Um milhão, cento e vinte e cinco mil reais). A Pregoeira considerou o preço
aceitável e a licitante foi classificada para a fase de habilitação.

HABILITAÇÃO
Foi aberto o 2° envelope da licitante Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda e
analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio e com a
colaboração dos membros da equipe técnica, obteve a validação dos documentos da
Qualificação Técnica.
A licitante foi declarada HABILITADA.
Por fim, a Pregoeira solicitou que todos os licitantes procedessem a análise e rubrica de todos
os documentos de habilitação.

RECURSOS
A pregoeira abriu a palavra para a intenção de interposição de recurso e nenhum dos licitantes
presentes manifestou interesse.

ADJUDICAÇÃO
O objeto do foi adjudicado à licitante Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda 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 e no portal eletrônico da CIJUN.

HISTÓRICO FINAL DE LANCES

Item
Solução de Gestão do Ponto
Eletrônico conforme exigências
e
especificações
técnicas
descritas
no
Termo
de
Referência, Anexo I.

Licitantes Participantes
Master Comercial de
Tecnologias e Sistemas
Ltda
Henry Equipamentos
Eletrônicos e Sistemas
Ltda

Valor Global
R$ 1.125.000,00

R$ 1.174.000,00

Classificação
1ª Colocada

2ª Colocada

ENCERRAMENTO
Todos os demais atos serão publicados no portal eletrônico da CIJUN e na Imprensa Oficial do
Município, caso necessário.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela pregoeira, pelos
membros da equipe de apoio e representantes das licitantes abaixo relacionados.

ASSINAM
LICITANTES E REPRESENTANTES

_________________________________________
Henry Equipamentos Eletrônicos e SIstemas Ltda
Mireli de Lima Loth

_________________________________________
Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda
Robson Lana Fantinati
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira

_______________________________________
Cíntia Brunini Fossa
Pregoeira Substituta

_______________________________________
Bruno Soares Sakae
Equipe de Apoio

_______________________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Equipe de Apoio

_______________________________________
Henrique Gonçalves
Equipe de Apoio

_______________________________________
Reginaldo Pantoja Balbino
Equipe de Apoio

