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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 317, SEI 0119184 que se faz entre a COMPANHIA DE
INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN e a empresa L.P.M. Teleinformática
Ltda. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 268/2021. Ata de Registro de
Preços nº 9/2021. Processo SEI: CIJ.00823/2021. Objeto: Prestação de
serviços técnicos de instalação de infraestrutura de rede lógica de
dados, telefonia e elétrica, constantes no Termo de Referência - Anexo
I. Valor Global: R$21.392,94 (vinte e um mil trezentos e noventa e
dois reais e noventa e quatro centavos). Vigência: 12 (doze) meses
contados a partir da emissão do aceite. Assinatura:23/11/2021.
Jundiaí, 23 de novembro de 2021.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato 318, que se faz entre a Companhia de Informática de Jundiaí CIJUN e a empresa Alison Henrique de Almeida. Processo administrativo
(SEI): 1541/2021. Modalidade: Dispensa de Licitação. Data de
assinatura: 23/11/2021. Valor global: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil
reais). Objeto: Fornecimento, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de
7 (sete) switches de acesso L2+ com 48 (quarenta e oito) portas POE+,
com a prestação dos serviços de suporte técnico e garantia. Vigência:
A partir da data da última assinatura eletrônica, até o término do prazo
de garantia dos equipamentos, que é de 60 (sessenta) meses, contados
a partir da data da entrega e respectivo aceite, pelo gestor do Contrato,
dos equipamentos.
Jundiaí, 23 de novembro de 2021
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DA POC
Pregão Eletrônico nº 273/2021
Processo Administrativo: CIJ.01056/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de fornecimento de módulos de software para Gestão de Saúde
e Prontuário Eletrônico de Saúde, padronizado às normas do Ministério
da Saúde, incluindo: integração com softwares desenvolvidos pela
CIJUN e em uso pela rede municipal de saúde de Jundiaí, implantação,
treinamento, manutenção legal e suporte técnico, conforme condições e
requisitos apresentados no Termo de Referência, Anexo I.  
O fornecimento dos módulos será sob demanda no modelo software
como serviço - SAAS e quando necessário deverão ser integrados aos
módulos em funcionamento na rede de saúde.
PREÂMBULO
Aos 25 de novembro de 2021, às 10h30, presentes a pregoeira Maria de
Fátima Marchi Brotto, e a equipe de apoio composta por: Bruno Gilioli,
Cíntia Brunini Fossa, Henrique Gonçalves e Márcio Carpi reuniram-se
para sessão privada de julgamento da Prova de Conceito (POC), da
licitação em epígrafe, em cumprimento ao item 11.1.8 do instrumento
convocatório.
Conforme convocação realizada através do e-mail datado de 03 de
novembro de 2021, a Prova de Conceito (POC) teve início às 09h00 do
dia 10 de novembro de 2021, na presença da equipe de apoio técnica,
representada por Bruno Gilioli e pelo diretor técnico Celso Monteiro da
Silva.
A Prova de Conceito (POC) teve duração total de 03 (três) dias, sendo
realizada no período de 10,11 e 12 de novembro de 2021.
Concluída a demonstração dos requisitos exigidos em edital, foram
elaborados pela equipe de apoio técnica: o Relatório de Análises POC
/ Amostras (0119355) e os Relatórios - Avaliação por Agrupamento
(0119373), Por Item (0119374), Análise completa por item (0119375) e
Gráfico de Aderência (0119376), que acompanham a Ata de Julgamento.
É o relatório.
Considerando o julgamento da Equipe Técnica, atestando nos referidos
relatórios, que solução apresentada pela licitante vencedora provisória:
GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA
E PRIVADA, atendeu a todos os requisitos exigidos no item 5.6.1. do
termo de referência, anexo I do edital - Lista de Checagem de aderência
para a POC, a Pregoeira declarou a licitante VENCEDORA do certame.
Fica consignada, que será dada continuidade no informe dos resultados
no Sistema Compra Aberta na data de 26/11/2021, momento em que
será aberto o prazo para intenção de recurso.
Os anexos e a ata de julgamento na íntegra, encontram-se publicados
no portal da CIJUN: www.cijun.sp.gov.br.
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DAE
Extrato de Aditamento
Inexigibilidade nº 008/2020
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: PECK ADVOGADOS e PIRES E GONÇALVES
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Termo de Aditamento nº 128/2021 assinado em 27/08/2021, Processo
DAE nº 2222/2020.
Objeto: Execução de serviços de consultoria especializada em analisar e
definir as melhorias necessárias para a adequação do ambiente da DAE
S.A às regras relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(Leis Federais no. 13.709/18, no. 13.853/19), conforme especificações
estabelecidas no termo de referência.
Aditamento que se faz para ajustar e inserir disposições relativas ao
tratamento de dados pessoais, prevendo obrigações e responsabilidades
de cada parte.
18/11/2021
CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa
Registro de Preços
Ata 08/2021
Em atendimento ao estabelecido no art. 66 da Lei 13303/16, a DAE S/A
comunica os preços registrados na Ata 08/2021 de Registro de Preços
referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2021 - Fornecedor: PROCOMP
PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – Objeto: Registro
de Preço para aquisição de papel A4 210 x 297 mm – 75 G/M² para
impressões a laser – Valor unitário R$ 17,00 – assinado em 19/11/2021
com validade de 12 meses.
25/11/2021
CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa
Extrato de Aditamento
Pregão Presencial nº 033/2019
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: NÚCLEO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Termo de Aditamento nº 136/2021 assinado em 21/09/2021, Processo
DAE nº 1160/2019.
Objeto: Serviços de recadastramento (cadastramento) dos clientes
da DAE S.A. – Água e Esgoto, atualizando as informações existentes
no Cadastro Comercial, com utilização de mão de obra, devidamente
qualificada e treinada, com todos os recursos necessários a regular
execução do serviço, conforme condições especificas contidas no edital
e seus anexos.
3°Aditamento que se faz ao contrato 051/2019 para prorrogação
contratual de 45 dias.
25/11/2021
CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa
Extrato de Aditamento
Pregão Presencial nº 033/2019
Contratante: DAE S/A – ÁGUA E ESGOTO
Contratada: NÚCLEO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
Termo de Aditamento nº 119/2021 assinado em 06/08/2021, Processo
DAE nº 1160/2019.
Objeto: Serviços de recadastramento (cadastramento) dos clientes
da DAE S.A. – Água e Esgoto, atualizando as informações existentes
no Cadastro Comercial, com utilização de mão de obra, devidamente
qualificada e treinada, com todos os recursos necessários a regular
execução do serviço, conforme condições especificas contidas no edital
e seus anexos.
Aditamento que se faz para ajustar e inserir disposições relativas ao
tratamento de dados pessoais, prevendo obrigações e responsabilidades
de cada parte.
18/11/2021
CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa

Maria de Fatima Marchi Brotto
Pregoeira
jundiai.sp.gov.br
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