Ata de Sessão Pública

ATA DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão Presencial: nº 154/2020
Processo: 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 06 de março de 2020, às 09h00, 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
Reginaldo Pantoja Balbino, reuniram-se para a reabertura da sessão pública da licitação em
epígrafe.
Aberta a sessão, foi credenciado o Sr. Anderson Lopes Batista representante da licitante B2
Telecomunicação Ltda.
A pregoeira substituta concedeu 10 minutos de tolerância para aguardar a possível chegada
dos demais licitantes e não comparecendo mais nenhum interessado, o objeto referente ao
Lote 02 - Serviços, foi adjudicado à licitante B2 Telecomunicação Ltda, ao valor global de
R$1.653.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil reais), nos termos do subitem
7.13.1 do edital.
ENCERRAMENTO
A Pregoeira deu por encerrada a sessão.
Os autos serão submetidos à apreciação e decisão do Diretor Presidente da CIJUN.
O resultado do certame será publicado na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí e no
portal eletrônico da CIJUN, juntamente com a Ata de Julgamento da POC.
Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, foi lavrada a presente ata, indo esta
assinada pela pregoeira substituta designada e pelos membros da equipe de apoio.
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ASSINAM
LICITANTE E REPRESENTANTE

_______________________________________
B2 Telecomunicação Ltda
Anderson Lopes Batista

ASSINAM
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira Substituta

__________________________________
Carla Fernanda Cerioni Moraes
Equipe de Apoio

__________________________________
Hildemar Antonio Baldan
Equipe de Apoio

__________________________________
Cíntia Brunini Fossa
Equipe de Apoio

_________________________________
Reginaldo Pantoja Balbino
Equipe de Apoio
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