ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de infraestrutura de Rede de
Dados e elétrica sob demanda, em conformidade com as especificações técnicas constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Processo Administrativo n.º: 045/2011
PREÂMBULO
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, às 15h, na sala de reuniões da
Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, presentes o Pregoeiro Sr. João Carlos Vilela de
Matos e membros da comissão Lara Helen Diogo Meitling, Maria de Fátima de Marchi Brotto e
Vladimir Roberto Tozelli e, de acordo com a Portaria e Designação constante nos autos do
processo administrativo, reuniram-se para análise dos documentos reapresentados na sessão
pública de vinte e quatro de maio de 2011 da licitação em epígrafe.
O Pregoeiro e Equipe de Apoio iniciaram a análise dos documentos e após DECIDIRAM:
Inabilitar a licitante CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA., a saber:
Ao reapresentar o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2009 e os índices
correspondentes, a empresa não cumpriu com o item 6.1.c.III, vez que o documento não foi
devidamente assinado pelo contador responsável como exigido no Edital.
Habilitar a licitante LPM TELEINFORMÁTICA LTDA – EPP, a saber:
Constatou-se que a empresa apresentou CND corretamente, cumprindo com o disposto no
6.1.b.IV do Edital.
Face ao exposto é declarada habilitada e vencedora do certame a empresa LPM
TELEINFORMÁTICA LTDA – EPP.
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Ato continuo, decidiu-se, ainda, na forma da legislação vigente intimar as empresas licitantes do
resultado desta fase da Licitação, correndo a partir desta data, o prazo recursal, de 3 (três) dias
úteis, previsto no Artigo 4º, Inciso XVIII, da Lei nº. 10.520/2002.
Encerrou-se este ato de julgamento do Pregão Presencial nº 006/2001, que para constar lavrou-se
a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão de licitação.
PREGOEIRO E MEMBROS DA COMISSÃO

_______________________
João Carlos Vilela de Matos
Pregoeiro

__________________________

_____________________________

Vladimir Roberto Tozelli

Maria de Fátima de Marchi Brotto

Membro da comissão

Membro da comissão

________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Membro da comissão
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