Ata de Sessão Pública

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Pregão Presencial n° 315/2022
Processo SEI nº CIJ.00292/2022
Critério de Julgamento: MENOR VALOR GLOBAL

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de Tecnologia da

Informação e Comunicação (TIC) compreendendo serviços de Service Desk (Central
de Serviços), gestão de requisitos de sistemas, e suporte da infraestrutura, conforme
condições e requisitos apresentados no termo de referência, anexo I do Edital.
PREÂMBULO
Aos dezoito dias do mês de abril de 2022, às 09h00, na sala de reuniões da Companhia de
Informática de Jundiaí - CIJUN, presentes a pregoeira: Cíntia Brunini Fossa, a pregoeira
substituta Maria de Fátima Marchi Brotto e a equipe de apoio: Henrique Gonçalves, Lara Elen
Diogo Meitling e Cassiano Marco Galzoni, reuniram-se para a sessão pública da licitação em
epígrafe.
REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão, a pregoeira e equipe de apoio iniciaram o credenciamento das licitantes
visando a comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos
demais atos de atribuição das licitantes, bem como a declaração das licitantes solicitadas no
Anexo III, de que atendem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital e
Declaração de ME/EPP das licitantes enquadradas nesta opção.
CREDENCIAMENTO
EMPRESA LICITANTE / CNPJ
M.I. Montreal Informática S.A. /
42.563.692/0001-26

REPRESENTANTES
Alexandre Gonçalves Pires

ME/EPP
Não
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Born Tecnologia e Serviços Digitais Ltda. /
04.874.050/0001-59

Francisco Hélio do Nascimento

Sim

Stefanini Consultoria e Assessoria em
Informática S.A. / 58.069.360/0001-20

Paulo Guilherme Tedesco

Não

A pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento.
Em seguida, solicitou às licitantes que procedessem com as rubricas nos lacres dos envelopes
contendo as propostas e os documentos de habilitação, que em seguida foram entregues e
rubricadas pela pregoeira e equipe de apoio.

REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas:

LICITANTES

PROPOSTAS
(Valor Global)

M.I. Montreal Informática S.A.

R$1.580.742,50

Born Tecnologia e Serviços Digitais Ltda.

R$1.299.949,08

Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.

R$2.051.314,00

A pregoeira e equipe de apoio conferiram os valores apresentados e com a colaboração dos
membros da equipe de apoio técnica obteve a validação dos itens e a compatibilidade do
objeto, prazos e condições de fornecimento e de execução, com aqueles definidos no Edital.
Após verificação, a pregoeira deu oportunidade para as licitantes M.I. Montreal Informática S.A.
e Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. corrigirem as propostas que
apresentaram erros formais (arredondamento de casas decimais), nos termos do item 10.3.1
do Edital.
A pregoeira convidou as licitantes a procederem à conferência e rubrica da documentação de
credenciamento e das propostas.
Ato contínuo a pregoeira informou às licitantes sobre o início da fase de lances.
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Estabelecida a classificação das licitantes para as etapas de lances em cada item, a pregoeira
convidou individualmente os autores das propostas classificadas a apresentarem lances
conforme o estipulado em Edital.
Conforme Edital, a pregoeira, em comum acordo com as licitantes, definiu que o valor mínimo
dos lances seria de R$1.000,00 (mil reais).

Valor Global

3º Lugar

2º Lugar

1º Lugar

Stefanini Consultoria
e Assessoria em
Informática S.A.

M.I. Montreal
Informática S.A.

Born Tecnologia e
Serviços Digitais
Ltda. (ME/EPP)

R$2.051.314,00

R$1.580.742,50

R$1.299.949,08

Declinou

Declinou

1º Lance

NEGOCIAÇÃO DO PREGÃO
Após o declínio das duas licitantes concorrentes a pregoeira procedeu à negociação com a
licitante Born Tecnologia e Serviços Digitais Ltda. que informou a redução do valor de proposta
para R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Cumprindo o que determina o item 10.8.4.1. do edital, a pregoeira divulgou o valor estimado da
licitação na tentativa de que a licitante diminuísse seu valor de proposta.
Diante da negociação ter restado infrutífera, o que impossibilitou a continuidade do presente
certame, a pregoeira decidiu considerar a licitação fracassada e nos termos do art. 78 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN, os autos serão submetidos para
revogação do certame pelo Diretor Presidente da CIJUN.
Os envelopes de habilitação foram devolvidos para as licitantes, visto não terem mais
finalidade neste certame.
ENCERRAMENTO
Todos os demais atos serão publicados no portal eletrônico da CIJUN e na Imprensa Oficial do
Município, caso necessário.
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela pregoeira, pelos
membros da equipe de apoio e representantes das licitantes abaixo relacionados.

ASSINAM
LICITANTES E REPRESENTANTES

_______________________________________
M.I. Montreal Informática S.A.
Alexandre Gonçalves Pires

_______________________________________
Born Tecnologia e Serviços Digitais Ltda
Francisco Hélio do Nascimento

_______________________________________
Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.
Paulo Guilherme Tedesco

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Cíntia Brunini Fossa
Pregoeira
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_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Pregoeira Substituta

_______________________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Equipe de Apoio

_______________________________________
Henrique Gonçalves
Equipe de Apoio

_______________________________________
Cassiano Marco Galzoni
Equipe de Apoio
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