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ATA DE JULGAMENTO
Pregão Presencial nº: 154/2020
Processo Administrativo: CIJ.02073/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e prestação de serviço
para solução de comunicação unificada, incluindo serviços de voz corporativo, gateways de voz, interface
celular, terminais de voz, serviços de tarifação, serviço de videoconferência, mobilidade e terminais de
videoconferência, atrelado a serviços de gerenciamento e monitoramento para eficiência de suporte e
controle de toda a operação, conforme especificações definidas e demais condições do Termo de
Referência, Anexo I.

PREÂMBULO
Aos 03 de março de 2020, às 09h30, na sala de reuniões da Companhia de Informática de Jundiaí CIJUN, presentes a Pregoeira Substituta: Maria de Fátima Marchi Brotto e a equipe de apoio: Hildemar
Antonio Baldan, Carla Fernanda Cerioni Moraes, Cíntia Brunini Fossa e José Alexandre da Cunha,
reuniram-se para sessão privada de julgamento da Prova de Conceito (POC), da licitação em epígrafe, em
cumprimento ao item 7.11 do instrumento convocatório.
Conforme consignado na ata de reabertura da sessão pública do Pregão Presencial: nº 154/2020 de 13 de
fevereiro de 2020 e nos emails de agendamento 0085138 e de comunicado aos licitantes 0085140, a Prova
de Conceito (POC) referente ao Lote 02 - Serviços, foi realizada em 28 de fevereiro de 2020, na na
empresa Base Telco, situada na Rua Fidêncio Ramos, 195, 13º andar Vila Olímpia-SP, na presença dos
membros da equipe de apoio técnica: Hildemar Antonio Baldan, José Alexandre da Cunha, Reginaldo
Pantoja Balbino e do Diretor de Infraestrutura Ricardo Busnardo Denardi.
Esteve presente somente a licitante vencedora provisória do Lote 02, B2 Telecomunicação Ltda,
representada por Felipe Terra Muniz, responsável pela demonstração da solução ofertada.
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A sessão teve início às 10h00min e finalizou às 12h00min, quando concluída a demonstração dos
requisitos exigidos em edital.
A equipe de apoio técnica elaborou a Ata de Reunião 0085614, o Despacho 0085675 e realizou a juntada
das evidências: 0085687, 0085692, 0085690, 0085689, 0085691,0085686 e 0085688.
É o relatório.
Considerando julgamento da Equipe Técnica, atestando nos referidos documentos, que solução
apresentada pela licitante: B2 Telecomunicação Ltda., atendeu a todos os requisitos, sem qualquer
ressalva, a Pregoeira declarou a licitante B2 Telecomunicação Ltda VENCEDORA do Lote 02.
Fica consignada, nesta ata, que será dada continuidade à sessão pública do Pregão Presencial em tela, para
conclusão do certame, às 9h00min do dia 06 de março de 2020, na sala de reuniões da Companhia de
Informática de Jundiaí - CIJUN, convocando-se os interessados por e-mail e publicação na Imprensa
Oficial e portal da CIJUN na internet.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela pregoeira e pelos membros
da equipe de apoio.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira Substituta,
em 03/03/2020, às 09:35, 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 Cintia Brunini Fossa, Membro da Equipe de Apoio, em
03/03/2020, às 09:36, 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 Jose Alexandre da Cunha, Membro da Equipe de Apoio,
em 03/03/2020, às 09:40, 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 Carla Fernanda Cerioni Moraes, Gerente de
Infraestrutura e Serviços, em 03/03/2020, às 09:55, 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 Hildemar Antonio Baldan, Assessor Especial, em
03/03/2020, às 10:56, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0085717 e o código CRC 3ECBF5FC.
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