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CIJUN

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.  

À vista dos elementos informativos constantes do presente processo,
ADJUDICO a licitação promovida para contratação do objeto em
epígrafe, para a empresa BTS Born Tecnologia e Serviços Digitais Ltda,
no valor global de R$1.093.000,00(um milhão, noventa e três mil reais) e
submeto o presente, à apreciação e decisão final do Diretor Presidente
da CIJUN.
Jundiaí, 02 de junho de 2022.
Cíntia Brunini Fossa
Pregoeira
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PRESIDENTE DA
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
Modalidade: Pregão Presencial nº 332/2021
Processo SEI nº: 00655/2022
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.
À vista dos elementos informativos constantes do presente processo, e
em especial, a decisão da Pregoeira encarregada de julgar e processar o
Pregão Presencial nº 332/2022, HOMOLOGO a licitação promovida para
contratação do objeto em epígrafe, para a empresa: Born Tecnologia e
Serviços Digitais Ltda, ao valor global de R$1.093.000,00 (um milhão,
noventa e três mil reais).
Jundiaí, 06 de junho de 2022
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
TERMO DE APOSTILAMENTO I
Processo SEI nº 01023/2019.
Contrato nº 175.
Objeto: Prestação de serviços contínuo de limpeza, asseio, conservação
predial e serviços de copa, visando à obtenção de adequadas condições
de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra,
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos nos endereços
informados pela CIJUN.
Fornecedor: Premium Monitoramento e Portaria Ltda.
I - Considerando o pedido de reajuste solicitado pelo fornecedor Premium
Monitoramento e Portaria Ltda., por meio dos documentos SEI 0124532,
0124668 e 0129099, fica autorizado o reajuste de preço, dos itens 1,
2 e 4 da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços,
referente à variação da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria,
aplicando-se o percentual do dissídio e ajustes dos benefícios indicados
nestes documentos, no importe de 10,50% (dez virgula cinco por cento).
II - O valor mensal do contrato, a partir da competência de maio/2022,
passa a ser de R$8.016,29 (oito mil dezesseis reais e vinte e nove
centavos).
III- Fica autorizado o pagamento retroativo relativo às competências
janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, no importe de R$2.142,16 (dois
mil cento e quarenta e dois reais e dezesseis centavos).
IV - Excepcionalmente, a fatura referente ao mês de maio de 2022 com
vencimento em junho de 2022, também deverá estar discriminando em
item separado, o pagamento retroativo referente ao item III deste termo.
V - O valor total a ser pago referente à fatura citada no item IV deste
termo será de R$10.158,45 (dez mil cento e cinquenta e oito reais e
quarenta e cinco centavos).
VI - Ficam ratificadas e inalteradas todas as cláusulas do Contrato nº 175
firmado em 09 de setembro de 2019 que não colidirem com este Termo.
Jundiaí, 06 de junho de 2022.
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ - CIJUN
CNPJ: 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO

CIJUN e a empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática
S.A.. Processo administrativo (SEI): 620/2022. Modalidade: Dispensa
de Licitação. Data de assinatura: 2/6/2022. Valor global: R$ 48.846,82
(quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois
centavos). Objeto: Fornecimento, pela CONTRATADA à CONTRATANTE,
de serviço de consumo do Microsoft Power BI no formato Embedded
com SKU do tipo EM no modelo Software as a Service (SaaS). Vigência:
A partir da data da última assinatura eletrônica, até o término do prazo
de utilização do serviço, que é de 12 (doze) meses, contados a partir do
dia 1/7/2022.
Jundiaí, 2 de junho de 2022
Amauri Marquezi de Luca
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
CNPJ Nº 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 357 e SEI nº0129942, que se faz entre a COMPANHIA
DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa L.P.M.
TELEINFORMÁTICA LTDA. Processo do contrato SEI CIJ.00795/2022.
Pregão Eletrônico nº 268/2021, ARP nº9. Objeto: Prestação de serviços
técnicos de instalação de infraestrutura de rede lógica de dados, telefonia
e elétrica, constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital. Valor
Global: R$ 24.237,14 (vinte e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais
e quatorze centavos). Vigência: a partir de 06/06/2022 e vigorará por 12
(doze) meses, contados a partir da emissão do aceite do Relatório de
Execução. Assinatura: 06/06/2022.
Jundiaí, 06 de junho de 2022.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN
CNPJ Nº 67.237.644/0001-79
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 359 e SEI nº0129943, que se faz entre a COMPANHIA
DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN e a empresa L.P.M.
TELEINFORMÁTICA LTDA. Processo do contrato SEI CIJ.00798/2022.
Pregão Eletrônico nº 268/2021, ARP nº9. Objeto: Prestação de serviços
técnicos de instalação de infraestrutura de rede lógica de dados, telefonia
e elétrica, constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital. Valor
Global: $26.825,13 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais
e treze centavos). Vigência: a partir de 06/06/2022 e vigorará por 12
(doze) meses, contados a partir da emissão do aceite do Relatório de
Execução. Assinatura: 06/06/2022.
Jundiaí, 06 de junho de 2022.
AMAURI MARQUEZI DE LUCA
Diretor Presidente

DAE
Licitação Fracassada
Modo de Disputa Fechado nº 004/2022
A Diretora Administrativa da DAE S/A faz saber que restou fracassado o
Modo de Disputa Fechado nº 004/2022 para a contratação de empresa
especializada em engenharia civil para a construção de booster, visando
melhorias no abastecimento de água nos bairros do Champirra, Mato
Dentro e Vivendas, no Município de Jundiaí-SP.
03/06/2022
CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa
Pregão Eletrônico nº 027/2022
Homologação
A Diretora Administrativa da DAE S/A faz saber que, no Pregão Eletrônico
nº 027/2022, referente a aquisição de materiais (insumos) para análises
microbiológicas para uso no laboratório de controle de qualidade, foi
proferida a seguinte decisão pelo Diretor Superintendente de Engenharia
em 02/06/2022: “Adjudico e homologo o objeto deste certame à empresa
IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA, no valor total de R$ 135.400,00.
03/06/2022
CLAUDIA SANTOS FAGUNDES
Diretora Administrativa
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