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CIJUN

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE
Processo Administrativo SEI nº: 01524/2020
Objeto: Prestação dos serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
de publicação da conquista do prêmio de “Empresa Destaque do Ano” no
segmento Prestadores de Serviços/Governo - Pequeno Porte no Anuário
Informática Hoje 2020.
Ao Diretor Presidente (DP)
Sr. Amauri Marquezi de Luca
Prezado,
Considera-se como um dos maiores patrimônios de uma organização o
seu nome, a sua marca e também sua imagem que é projetada ao seu
público.
Quando uma empresa se comunica com seu público acaba por transmitir
uma mensagem de seu nome.
E quando um consumidor adquire um produto / serviço daquela
organização, na verdade, ele adquire um conceito de identidade e
imagem.
Para que isso ocorra, o sucesso das empresas depende em grande
parte da coerência de ideias e conceitos praticados pela organização e
transmitidos corretamente aos seus públicos.
A coerência da imagem envolve fatores desde a formação do conceito
por parte da empresa até a forma que isso será transmitido aos seus
públicos.
Em 2020, a CIJUN conquistou o prêmio de Empresa Destaque do Ano
no segmento Prestadores de Serviços/Governo - Pequeno Porte, ficando
no ranking das 200 Maiores Empresas de TI, conforme análise feita pelo
Anuário Informática Hoje 2020, revista especializada no segmento TIC.
Essa conquista representa para a Companhia o reconhecimento de seus
esforços para atingir sua missão de: “Disponibilizar soluções para o setor
público com excelência e inovação.”
A divulgação dessa conquista possibilitará à Companhia atingir objetivos
como aumento de credibilidade, melhoria da imagem da corporação e
de seus resultados.
Por todos motivos apresentados, faz-se necessária a contratação
de mídia publicitária para a CIJUN, com o objetivo de potencializar a
visibilidade dessa conquista e a projeção da Companhia em revista
especializada de Tecnologia da Informação (TIC).
A análise que resultou na premiação e na inclusão da CIJUN no ranking
foi feita pela Fórum Editorial, que é a responsável exclusiva pela
publicação e veiculação do Anuário Informática Hoje. A SM Eventos, que
é a empresa a ser contratada, por sua vez, é a representante exclusiva
dos produtos da Fórum Editorial.
Por essa razão, a modalidade a ser adotada é a contratação direta
por inviabilidade de competição (inexigibilidade), prevista no caput do
artigo 30 da Lei 13.303/2016 e no artigo 25 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da CIJUN.
Desta forma, por todo o exposto, submeto os autos para apreciação, e
ratificação das justificativas ora apresentadas.
Jundiaí, 05 de novembro de 2020.
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: 01524/2020
Objeto: Prestação dos serviços, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
jundiai.sp.gov.br

de publicação da conquista do prêmio de “Empresa Destaque do Ano” no
segmento Prestadores de Serviços/Governo - Pequeno Porte no Anuário
Informática Hoje 2020.
Ratifico as justificativas em relação à exclusividade do fornecedor
apresentadas no documento SEI 0098685, 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, 16 de novembro de 2020
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO

CTO/AFS 255, que se faz entre a Companhia de Informática de Jundiaí
- CIJUN e a seguradora Liberty Seguros S/A. Apólice: 18-81-009.580.
Processo administrativo (SEI): 1336/2020. Modalidade: Dispensa de
Licitação. Data de assinatura: 30/10/2020. Valor global: R$ 1.158,94
(mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Objeto:
Contratação de seguro patrimonial para o edifício que abriga a Unidade
II da CIJUN. Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura da proposta.
Jundiaí, 30 de outubro de 2020
José Luiz Ferragut
Diretor Administrativo Financeiro

DAE

Modo de Disputa Fechado nº 038/2020
Edital de 16/11/2020
OBJETO: Contratação de empresa para execução de sistema de
transposição de água bruta da represa de acumulação para as lagoas
artificiais na extensão do parque da cidade. TIPO: Maior desconto.
ABERTURA: às 09:30 do dia 11/12/2020. LOCAL PARA RETIRADA
DO EDITAL: No site http://compraabertadae.jundiai.sp.gov.br (acessar o
link Licitações) gratuitamente.
Jundiaí, 17 de novembro de 2020
Armando Mietto Junior
Diretor Administrativo
Extrato de Contrato
Modo Disputa Fechado nº 026/2020
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE EPP.
Contrato nº 120/2020, assinado em 13/11/2020, Processo DAE nº
2755/2020.
Objeto: Contratação de empresa de serviço de execução, produção e
instalação de elementos sinalizadores, com fornecimento de mão de
obra e materiais, que serão executados na área de proteção ambiental
(extensão do Parque da Cidade), localizada na Rodovia João Cereser
e Avenida Navarro de Andrade, bairro do Pinheirinho, no Município de
Jundiaí/SP.
Valor: R$ 359.616,00
Prazo: 90 dias
Classificação dos recursos: 9.3.1.0070 – Diretoria de Mananciais (DIM).
17/11/2020
Armando Mietto Junior
Assinado Digitalmente

