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que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 44 (...)
§1º. A adoção da modalidade Pregão implica na observância de
todos os procedimentos estabelecidos na Lei nº 10.520/2002,
havendo, especificamente nesse caso, preferência sobre as regras e
procedimentos estabelecidos na Lei nº 13.303/16, aplicando-se, caso
expressamente previsto no edital do certame, o Decreto Municipal nº
28.861 de 20 de fevereiro de 2020, no que não conflitar com a Lei nº
13.303/2016 ou com este Regulamento.
§2º. Os procedimentos de que trata o §1º abrangem a fase externa do
pregão, que compreende: convocação, credenciamento, sessão do
pregão, fase recursal, adjudicação e homologação.
§3º. Aplicam-se, ainda, para as licitações realizadas na modalidade
Pregão, as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. ”
“Art. 47. Nas licitações promovidas sob a modalidade Pregão, em
sua forma eletrônica ou presencial, serão observadas as regras e os
procedimentos previstos no edital do certame, e, caso expressamente
previsto no instrumento convocatório, o Decreto Municipal que
regulamenta o Pregão no que não conflitar com as disposições deste
Regulamento e com as Leis nº 13.303/2016 e nº 10.520/2002. ”
“Art. 86 (...)
§2º. Nas licitações em que o objeto, de natureza divisível, seja composto
por itens ou lotes de qualidades diversas, a critério da CIJUN, o
estabelecimento de “cota reservada”, nos termos do caput, poderá incidir
sobre cada item (ns)/lote(s) ou sobre o total do objeto da licitação. ”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação na
Imprensa Oficial do Município de Jundiaí/SP.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 213, SEI 0085271 que se faz entre a Companhia de
Informática de Jundiaí – CIJUN e a empresa Wipro do Brasil Tecnologia
Ltda. Processo SEI CIJ.00144/2020. Modalidade: Pregão Presencial
nº 143/2020. Objeto: Contratação de licenças específicas de ERP
Oracle Cloud, a serem fornecidas na modalidade SaaS (Software
as a Service), voltadas ao gerenciamento e gestão de contratos
comerciais e respectivas propostas de vendas, inclusão de pedidos de
compra, gestão de notas de empenho, cadastramento e controle de
oportunidades de novos pedidos e contratos comerciais, bem como,
registro da negociação e definição de preços, conforme especificações
definidas e demais condições do Termo de Referência, Anexo I. Valor
Global: R$418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais). Vigência: 38
(trinta e oito) meses. Assinatura: 28/02/2020.
Jundiaí, 28 de fevereiro de 2020.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 211, que se faz entre a Companhia de Informática de
Jundiaí - CIJUN e a empresa Evolue Comércio de Equipamentos para
Telecomunicações Ltda. - EPP. Processo SEI: 195/2020. Assinatura:
21/2/2020. Valor global: R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais).
Objeto: Prestação dos serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
de manutenção e higienização de headsets. Vigência: A partir da data
da última assinatura eletrônica, até o término do prazo de garantia dos
serviços e dos componentes utilizados no reparo dos equipamentos, que
é de 6 (seis) meses.
Jundiaí, 21 de fevereiro de 2020
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
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Pregão Presencial 079/2019
Homologação
O Diretor Administrativo da DAE S/A faz saber que, no Pregão
Presencial nº 079/2019, para a aquisição de kits padrão para calibração
de turbidímetros, analisadores e colorímetros de bancada na ETA-A, foi
proferida a seguinte decisão pelo Diretor Presidente em 28/02/2020:
“Homologo a adjudicação do objeto deste certame à licitante vencedora
HEXIS CIENTÍFICA LTDA, pelos itens 1, 2, 4 e 5 pelo valor total de
R$ 9.250,00 seguindo o critério de menor preço por item, restando
fracassado o item 3”.
03/03/2020
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Extrato de Aditamento
Concorrência Pública nº 008/2018
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: BMC – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Termo de Aditamento nº 016/2020 assinado em 10/02/2020, Processo
DAE nº 1445/2018.
Objeto: Execução de obra para construção de reservatório de água no
CECAP.
4º aditamento que se faz ao contrato nº 087/2018 concedida a
prorrogação contratual por mais 30 (trinta) dias.
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Extrato de Aditamento
Concorrência Pública nº 007/2018
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS
LTDA.
Termo de Aditamento nº 017/2020 assinado em 19/02/2020, Processo
DAE nº 1444/2018.
Objeto: Execução de obra para construção de reservatório de água na
ETA-Anhangabaú.
3º aditamento que se faz ao contrato nº 005/2019 concedida a
prorrogação contratual por 60 (sessenta) dias.
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Extrato de Contrato
Modo Disputa Fechado nº 024/2019
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: VECTOR SERVIÇOS LTDA.
Contrato nº 015/2020, assinado em 26/02/2020, Processo DAE nº
5.283/2019.
Objeto: Execução de serviços de instalações elétricas e de automação
para os reservatórios apoiados da ETA-A, Jardim Carlos Gomes e
Distrito Industrial (R-13).
Valor: R$ 904.699,02.
Prazo: 6 MESES.
Classificação dos recursos: 8.6.1.11 – Gerência de Eletromecânica e
Operações (GEO) e PAC-2 contrato no. 0426.313-90/2014
03/03/2020
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Extrato de Contrato
Pregão Presencial nº 073/2019
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA.
Contrato nº 009/2020, assinado em 13/02/2020, Processo DAE nº
4.874/2019.
Objeto: Aquisição de equipamentos diversos utilizados no tratamento de
água na ETA-A.
Valor: R$ 95.000,00
Prazo: 120 dias
Classificação dos recursos: 8.6.1.14 – Estação de Tratamento de Água
– Anhangabaú (TAA).
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