ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão n° 0014/2012
Processo Administrativo nº 0065/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de
Controle, Operação e Fiscalização de Portaria e Edifício, de acordo com as
especificações e detalhamentos do termo de referência Anexo I.
PREÂMBULO
Aos 11 dias do mês de junho de 2012, às 10h30, na sala de reuniões da
Companhia de Informática de Jundiaí - CIJUN, presentes a pregoeira, senhora LARA
ELEN DIOGO MEITLING e a equipe de apoio, senhores: JOÃO CARLOS VILELA
DE MATOS, MARIA DE FÁTIMA MARCHI BROTTO, PATRICIA DE FREITAS
DUARTE e de acordo com a portaria e designação constantes nos autos do
processo administrativo e assessorado juridicamente pela senhora: ERIKA OLIVER
reuniram-se para a sessão pública da licitação em epígrafe.
Aberta a sessão, a pregoeira e equipe de apoio iniciaram o credenciamento das
licitantes procedendo com o exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de
propostas e prática dos demais atos de atribuição das licitantes.
CREDENCIAMENTO

EMPRESAS

REPRESENTANTES

ME /
EPP

“A” Gêmeos “A” Assessoria e Terceirização Ltda.

Moisés Valentim de Paula

Sim

Ônix Terceirização de Serviços Ltda. EPP

Marcelo Fuentes Júnior

Sim

Ronaldo Luis Papa

Sim

SYS Evolution Security Terceirização e
Monitoramento Ltda.
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Humberto Cavalcante Power - ME
K’Winner Serviços de Apoio Ltda. - ME

Humberto Cavalcante
Rafael Siegbert de Almeida
Kuttner

Sim
Sim

A pregoeira conferiu a declaração das licitantes de que atendem plenamente os
requisitos de habilitação estabelecidos no edital e comunicou o encerramento do
credenciamento.
A pregoeira e equipe de apoio procederam à conferência e rubrica dos dois
envelopes entregues contendo as propostas e os documentos de habilitação,
respectivamente.
Em seguida, solicitou às licitantes que realizassem a conferência e rubrica dos
documentos de credenciamento e dos dois envelopes.
REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas:

EMPRESAS

Propostas
Valor Global R$

Ônix Terceirização de Serviços Ltda.

R$ 35.572,80

Humberto Cavalcante Power - ME

R$ 54.961,80

K’Winner Serviços de Apoio Ltda. - ME

R$ 43.350,87

E, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, a pregoeira examinou a
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento e de execução, com
aqueles definidos no edital.
As licitantes “A” Gêmeos “A” Assessoria e Terceirização Ltda. e SYS Evolution
Security Terceirização e Monitoramento Ltda. restaram desclassificadas. A primeira
por não apresentar a planilha detalhada de composição de preços exigida em edital
e a segunda por não incluir os custos obrigatórios de impostos e encargos na
planilha detalhada de composição de preços.
A pregoeira convidou as licitantes a procederam a conferência e rubrica da
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documentação de credenciamento e das propostas.
Ato contínuo a pregoeira informou as licitantes sobre o início da fase de lances.
Estabelecida a classificação, a pregoeira convidou individualmente os autores das
propostas classificadas a apresentarem lances.
Conforme o estipulado em edital e em comum acordo com as licitantes, a pregoeira
estabeleceu que o valor mínimo de lances seria de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3º Lugar

2º Lugar

1º Lugar

K’Winner

Ônix

R$ 54.961,80

R$ 43.350,87

R$ 35.572,80

Declina

Declina

Humberto
Valor global
1º Lance

Cavalcante

Ato contínuo a Pregoeira aceitou o valor de proposta da empresa Ônix Terceirização
de Serviços Ltda. de R$ 35.572,80 (trinta e cinco mil quinhentos e setenta e dois
reais e oitenta centavos) e a empresa foi classificada para a fase de habilitação.
HABILITAÇÃO
Foi aberto o 2° envelope da licitante Ônix Terceirização de Serviços Ltda. e
analisados os documentos de habilitação pela pregoeira e equipe de apoio.
A empresa foi considerada HABILITADA.
Ato contínuo, a pregoeira solicitou que todos os licitantes procedessem a análise e
rubrica dos documentos.
RECURSOS
A Pregoeira abriu a palavra para a intenção de interposição de recurso.
As empresas abaixo manifestaram intenção de interpor recurso pelos motivos
expostos nas manifestações anexas a esta Ata:
 “A” Gêmeos “A” Assessoria e Terceirização Ltda.
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 Humberto Cavalcante Power – ME
 SYS Evolution Security Terceirização e Monitoramento Ltda.
O prazo para apresentação das razões de recurso fica determinado até o dia
14/06/2012 e para as contrarrazões 19/06/2012.
ENCERRAMENTO
Todos os demais atos serão publicados no site e na Imprensa Oficial do Município.
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
EMPRESAS E REPRESENTANTES

_______________________________________
Moisés Valentim de Paula
“A” Gêmeos “A” Assessoria e Terceirização Ltda.

_______________________________________
Marcelo Fuentes Júnior
Ônix Terceirização de Serviços Ltda.
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_______________________________________
Ronaldo Luis Papa
SYS Evolution Security Terceirização e Monitoramento Ltda.

_______________________________________
Humberto Cavalcante
Humberto Cavalcante Power - ME

_______________________________________
Rafael Siegbert de Almeida Kuttner
K’Winner Serviços de Apoio Ltda. - ME

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Pregoeira
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_______________________________________
João Carlos Vilela de Matos
Equipe de Apoio

_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Equipe de Apoio

_______________________________________
Patricia de Freitas Duarte
Equipe de Apoio

ASSESSORIA JURÍDICA

_______________________________________
Erika Oliver
Assessoria Jurídica
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