ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Pregão n° 0002-B/2015
Processo Administrativo nº 0003/2015
Objeto: Serviços de Infraestrutura de Rede de Dados, Telefonia, Elétrica,
Iluminação.
PREÂMBULO
Aos 11 dias do mês de junho, às 09h30, 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: ALEXANDRE FORTI, ALEXANDRE
CHAVES FONCECA, MARIA DE FÁTIMA MARCHI BROTTO, de acordo com a
portaria e designação constantes nos autos do processo administrativo e
assessorado juridicamente pela senhora: BEATRIZ BEVILACQUA D’AURIA
reuniram-se para a sessão pública da licitação em epígrafe.
Estava presente na sessão apenas a empresa FMD Integração e tecnologia Ltda
EPP.
HABILITAÇÃO
Ato contínuo, a pregoeira e equipe de apoio iniciaram com a abertura do envelope
de habilitação da 2ª classificada a empresa FMD Integração e Tecnologia Ltda –
EPP.
Após análise dos documentos a empresa FMD Integração e Tecnologia Ltda – EPP,
foi declarada HABILITADA por estar em conformidade com o exigido em Edital.
RECURSOS
A Pregoeira abriu a palavra para intenção de interposição de recurso, havendo
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presente, somente o licitante habilitado e conforme a Lei 10.520/02, art.3º, XX, a
falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor,
o objeto foi adjudicado à empresa FMD Integração e tecnologia Ltda – EPP no valor
global de R$ 1.055.000,00 (Um milhão e cinquenta e cinco mil reais) e os autos
serão submetidos à apreciação e homologação do Sr. Diretor Presidente da CIJUN.
A decisão de Adjudicação e Homologação será publicada na Imprensa Oficial do
Município de Jundiaí e no site da CIJUN.
ATO CONTÍNUO
O representante da empresa Eng-Rede Telecomunicações Ltda – EPP, chegou para
a sessão às 10h00.
O representante da empresa Netware Telecomunicações e Informática Eireli – EPP
chegou para a sessão às 10h10.
Diante da divergência de horários, a Pregoeira permitiu aos representantes das
empresas Eng-Rede Telecomunicações Ltda – EPP e Netware Telecomunicações e
Informática Eireli – EPP a vista aos documentos de habilitação, esclarecendo todas
as dúvidas dos licitantes, dando oportunidade para interposição de recurso, no qual
os licitantes declinaram.
O representante da empresa Eng-Rede Telecomunicações Ltda – EPP foi embora
antes do término da sessão.
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.
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ASSINAM
EMPRESA E REPRESENTANTE

_______________________________________
FMD Integração e Tecnologia Ltda - EPP
Fernando Felício

_______________________________________
Netware Telecomunicações e Informática Eireli - EPP
Ricardo Jeronymo
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

_______________________________________
Lara Elen Diogo Meitling
Pregoeira

_______________________________________
Maria de Fátima Marchi Brotto
Equipe de Apoio
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_______________________________________
Alexandre Forti
Equipe de Apoio

_______________________________________
Alexandre Chaves Fonceca
Equipe de Apoio

ASSESSORIA JURÍDICA

_______________________________________
Beatriz Bevilacqua D’Auria
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