Convocação Nº SEI 0069994/2019

Em 04/06/2019

CONVOCAÇÃO PARA SANEAMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RCE nº 61/2019
Processo SEI 00462/2019

A COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE CIJUN - CIJUN, por meio de sua Comissão Especial de Licitação e Autoridade Competente,
nos autos da Licitação pelo RCE nº 61/2019 - Processo SEI 00462/2019,
CONSIDERANDO os princípios legais e constitucionais norteadores dos certames lançados por essa Companhia, previstos no artigo 31 da Lei nº
13.303/2016;
CONSIDERANDO o princípio da eficiência e da busca pela proposta mais vantajosa, que determinam a observância do formalismo moderado nos processos
licitatórios das Estatais, visando celeridade e efetividade do certame;
CONSIDERANDO o princípio da economicidade e da competitividade, que englobam a razoabilidade e proporcionalidade, e também visam o maior número
de participantes no certame, as vistas da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração;
CONSIDERANDO, ainda, os princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade, que conduzem a licitação em epígrafe;
CONSIDERANDO a vinculação ao instrumento convocatório e o quanto previsto nos itens 8.10, 16.1 e 16.2 do Edital do certame;
CONSIDERANDO, por fim, o artigo 75 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN;

CONVOCA
as empresas Licitantes credenciadas na Licitação pelo RCE nº 61/2019, a complementarem, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS contados da
publicação da presente convocação no portal eletrônico da CIJUN, para fins da correta instrução processual, a documentação relativa ao item “5.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA”, conforme a indicação abaixo:

1) Sodalita Informática e Telecomunicações Ltda, CNPJ/MF 00.426.209/0001-11:
Item 5.5.2.3 - Apresentar novamente o memorial de cálculos dos índices financeiros em integral atenção ao item 5.10.2 e 16.13 do Edital.
2) Gemelo do Brasil Data Centers, Comércio e Serviços Ltda, CNPJ/MF 03.888.247/001-84:
Item 5.5.2.3 - Apresentar novamente o memorial de cálculos dos índices financeiros em integral atenção ao item 5.10.2 e 16.13 do Edital.
3) Sistenge Construções e Comércio Ltda, CNPJ/MF 49.329.618/0001-99:
Item 5.5.2.1 - Apresentar o termo de abertura e encerramento do livro digital, em complemento ao livro digital apresentado, em integral atenção ao item 5.5.2
e 5.5.2.1 do edital.
4) Aceco TI S/A, CNPJ/MF 43.209.436/0001-06:
Item 5.5.2 e 5.5.2.1 - Apresentar os documentos previstos em pelo menos um destes itens, conforme o caso, em complemento à publicação do Balanço
Patrimonial apresentado.

As licitantes deverão entregar seus documentos na sede da CIJUN, indicada no preâmbulo do Edital, até as 17 horas do último dia do prazo
concedido.
Os documentos recebidos pela CIJUN após o horário indicado serão considerados como recebidos no primeiro dia útil imediatamente
seguinte, inclusive para aferição de tempestividade.
Fica facultado o envio dos documentos pelos Correios ou outra modalidade de entrega, observando-se, porém, o prazo e horário indicados
para a entrega dos mesmos na CIJUN.
Jundiaí/SP, 04 de Junho de 2019.

Cíntia Brunini Fossa
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente da CIJUN
Documento assinado eletronicamente por Cintia Brunini Fossa, Presidente da Comissão Especial de Licitação, em 04/06/2019, às 10:14, conforme art. 1º,
§ 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

Documento assinado eletronicamente por Amauri Marquezi de Luca, Diretor Presidente, em 04/06/2019, às 10:32, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal
8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.
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