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sua marca, produtos e serviços em âmbito nacional, possibilitando,
a troca de experiências com o mercado, formação de parcerias e
networking, conhecimento de novas tendências e soluções, colocar em
prática sua missão de propor, gerenciar e prover soluções de Tecnologia
da Informação e Comunicação, de forma ágil, flexível, competitiva e com
inovação, tendo como visão ser reconhecida no fornecimento de soluções
de Tecnologia da Informação e Comunicação para o setor público. Para a
participação neste evento, se faz necessária a contratação de um espaço
para montagem de estande para a Companhia, para a exposição de
seus produtos, citando como exemplos: APP, GW, vídeos institucionais
entre outros, que também exigem o fornecimento de internet.
A empresa Web Connection Multi Serviços e Comércio Eirelli, sob o
CNPJ nº 11.516.173/0001-83, conforme denota-se no e-mail informativo
da empresa gerenciadora do evento Two-L, contido no SEI nº 0076536,
é a empresa promotora do evento, e, a empresa exclusiva para a
contratação da locação do espaço para montagens de estandes
para exposição, bem como para tudo o que implica em sua utilização
(energia elétrica, extintores, limpeza, taxa de limpeza com a Prefeitura
do município de S.Paulo).
Do mesmo modo, conforme indicado no Manual do Expositor SEI
nº 0075988, a fornecedora oficial e exclusiva do Expo Center Norte de
Telefonia e Internet é a empresa (Expo Telecom), sob a razão social
Mapptv.com Tecnologia Comércio e Serviços de Valor Adicionado Ltda,
CNPJ nº 13.298.907/0001-20, não havendo possibilidade de contratação
de qualquer outra empresa para fornecimento de links de internet, nem
mesmo a utilização de link próprio.
Desta forma, faz-se necessária a contratação das duas empresas
acima citadas por meio da Inexigibilidade de Licitação, por inviabilidade
de competição, em conformidade com o art. 30, caput, da Lei Federal
13.303/2016 e art. 25 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da CIJUN.
Sendo essas as justificativas que fundamentam esta contratação,
submetemos à apreciação e ratificação de V. Sa.
Jundiaí, 23 de setembro de 2018.
CLAUDIA SIMONE MARINS DE PAULO
Assessor Executivo
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo Administrativo SEI nº: 01499/2019
Objeto: Contratação de prestação de serviços de locação do espaço
junto a organizadora, serviço de energia, limpeza na montagem e
desmontagem do estande, fornecimento de extintores, internet e
incluídas as taxas de Licença de localização, instalação e funcionamento
pela Prefeitura do Município de São Paulo - SP, para a participação
da Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN como expositora
no evento “Conferência e Feira de Tecnologia da Informação WEB
Connection” que acontecerá no período de 24 a 26 de outubro de 2019,
na cidade de São Paulo no Centro de Exposições Expo Center Norte,
conforme as características técnicas descritas no Termo de Referência.
Ratifico as justificativas em relação à exclusividade dos fornecedores
apresentadas no documento SEI 0076589, sendo a licitação, portanto,
inexigível, nos termos do art. 30, caput, da Lei Federal 13.303/2016, e
art. 25 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN.
Determino a publicação da presente ratificação na Imprensa Oficial
do Município, nos termos do art. 27 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da CIJUN, para que produza os efeitos legais.
Publique-se e cumpra-se.
Jundiaí, 23 se setembro de 2019
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 180, que se faz entre a Companhia de Informática de
Jundiaí - CIJUN e a empresa High Resolution HR Brasil Locação e
Venda de Sistemas Multimídia Ltda. - EPP. Processo SEI: 1444/2019.
Assinatura: 23/9/2019. Valor global: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Objeto:
Fornecimento, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de lâmpada de
substituição para projetor multimídia da marca NEC, modelo M353WS,
com prestação do serviço de instalação. Vigência: A partir da data da
última assinatura eletrônica, até o término do prazo de garantia, que é
de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega e instalação
do produto, e emissão de termo de aceite.
Jundiaí, 23 de setembro de 2019
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
jundiai.sp.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/19
Edital Retificado de 27/08/19
OBJETO: Aquisição de tubos, conexões e equipamentos para
manutenções e obras em PEAD. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor
Preço por lote. ABERTURA: às 14:30 hs do dia 14/10/19. LOCAL PARA
RETIRADA DO EDITAL: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.
br (acessar o link Licitações) gratuitamente.
Jundiaí, 20 de setembro de 2019
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Extrato de Contrato
Pregão Presencial nº 060/2019
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES
LTDA.
Contrato nº 089/2019, assinado em 11/09/2019, Processo DAE nº
3130/2019.
Objeto: Aquisição de lacres anti-fraude PP azul, lacres metálicos e juntas
de vedação.
Valor: R$ 66.500,00.
Prazo: 30 DIAS.
Classificação dos recursos: 8.9.9.01 – Seção de Administração de
Materiais e Logística (LOG)
24/09/2019
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Extrato de Contrato
Pregão Presencial nº 060/2019
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI.
Contrato nº 090/2019, assinado em 11/09/2019, Processo DAE nº
3130/2019.
Objeto: Aquisição de lacres anti-fraude PP azul, lacres metálicos e juntas
de vedação.
Valor: R$ 79.868,00.
Prazo: 30 DIAS.
Classificação dos recursos: 8.9.9.01 – Seção de Administração de
Materiais e Logística (LOG)
24/09/2019
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/19
Edital de 19/09/19
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para levantamento
e execução de serviços de cadastramento para complementação e
aperfeiçoamento do banco de dados georreferênciados do sistema
de distribuição de água da DAE S/A Jundiaí (redes e adutoras).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. ABERTURA: às
14:00 hs do dia 18/10/19. LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL: No
site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o link Licitações)
gratuitamente.
Jundiaí, 20 de setembro de 2019
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Pregão Presencial 067/2019
Homologação
O Diretor Administrativo da DAE S/A faz saber que, no Pregão Presencial
nº 067/2019, para registro de preço para aquisição de reparador
instantâneo de asfalto, foi proferida a seguinte decisão pelo Diretor
Presidente em 19/09/2019: “Homologo a adjudicação do objeto deste
certame à licitante vencedora PAVIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ASFÁLTICOS EIRELI, pelo valor total de R$ 111.360,00” seguindo o
critério de menor preço global.
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo

Assinado Digitalmente

