
deJaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fome:(19) 3867 9780/ 9707/ 9801/ 9757/ 9792/ 9825

Procedimento Licitatório n' 138/2020
Interessada: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Pregão Eletrõnico n' 015/2020 - Prestação de serviços de manutenção

preventiva, corretiva, administrativa, consultoria, suporte e atualização
de softwares, administração de usuários de gerenciamento de servidores
LINUX

Vistos, ezlc.

Considerando o recurso a empresa AL&G Consultoria Ltda., CNPJ

34.366.200/0001-84, e as contrarrazões da empresa Marcelo Chiquitto ME,

CNPJ 07.385.407/0001-23, jfls. 147/ 148 e 149, respectivamentej;

Considerando o parecer jurídico acerca do recurso (fls. 152-verso), assentido

pelo limo Secretário de Negócios Jurídicos (fls. 153j;

Considerando o indeferimento do recurso pela Pregoeira (fls. 154):

ACOLHO e RATIFICO a decisão da Pregoeira, mantendo-se o
INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa AL&G Consultoria Ltda.

Outrossim, considerando as informações prestadas posteriormente pela
Pregoeiro jfls. 156/1581, nas quais se verifica efetivamente a impossibilidade

de retomada à fase de lances no Sistema Comprasnet, bem como a
manifestação jurídica jfls. 158/159), assentada pelo limo Secretário de
Negócios Jurídicos, na qual se verifica que o certame comporta anulação, vez

que constatado o vício insanável, determino a ANULAÇÃO do presente
certame, em todos os seus termos.

Comuniquem-se os licitantes e a Secretaria solicitante, informando-a para que

providencie o necessário para a abertura de novo procedimento licitatório, se o
caso.

No mais, procedam-se os devidos lançamentos, bem como dê-se ciência,

mediante publicação.

Secretaria de Gabinete, 29 de julho de 2020.

Secretaria de Gabinete
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AVISO DEABERTURA DELICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N'064/2020

A Prefeitura do Município de Jaguariúna. torna público e para conhecimento dos
interessados que encontra-se aberto nesta Prefeitura, PREGÃO ELETRÕNICO NO
064/2020, cujo objeto é o fornecimento de até 12.000 kg (quilogramas) de sulfato de
alumínio líquido isento de ferro. conforme demais especificações descritas no Edital. A
data da sessão pública para a disputa de preços se dará no dia 18 de agosto de 2020.
às 09:00 horas. no Portal de Compras do Governo Federal
lw\A/wcomprasqovernamentais.aov.br). O Edital completo poderá ser consultado e
adquirido nos cites www.licítacoes:iaquariuna.se.aov.br e
wwwcomprasqovernamentais.qov.br a partir do dia 31 de julho de 2020. Maiores
informações poderão ser obtidas pelos telefones:(1 9) 3867-9801 , com Aline.(1 9) 3867-
9780, com Antânia, (19) 3867-9707, com Esther. (19) 3867-9792, com Ricardo. (19)
3867-9807, com Nayma. (19) 3867-9757, com Henrique. (19) 3867-9708, com Rafael
j1 9) 3867-9760. com Luciano.(1 9) 3867-9825, com Renato ou pelo endereço eletrõnico
esther(â)iaauariuna.se.aov.br
Jaguariúna. 29 dejulho de 2020
Antonia M. S. X. Brasilino
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE AGENDAMENTO DE NOVA DATA PARA ANÁLISE DE NOVOS
DOCUMENTOS
TOMADA DE PREÇOS N'005/2020
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que fica aprazada para o dia
03 de agosto de 2020, às 09:00 horas Sessão Pública para análise de nova
documentação referente ao certame em epígrafe
Secretaria de Gabinete, 29 de julho de 2020
Renato Ribeiro Goivinho
Mana Emília Peçonha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO E ANULAÇÃO DO CERTAME
PREGÃO ELETRONICO n'015/2020
Procedimento Licitatório n' 138/2020.
Considerando o recurso a empresa AL & G Consultoria Ltda., as contrarrazões da
empresa Marcelo Chiquitto ME e o parecer jurídico, indefiro o recurso interposto, pelos
motivos insertos no processo. Outrossim, considerando as informações prestadas
posteriormente pela Pregoeira, bem como a manifestação jurídica, determino a
ANULAÇÃO em todos os seus termos do presente certame. que tem por objeto
Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva. administrativa, consultoria

suporte e atualização de softwares, administração de usuários de gerenciamento de
servidores LINUX", pelos motivos insertos no processo.
Secretaria de Gabinete. 29 de julho de 2020
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO NO 003/2020 -- S.R.P
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima
mencionado, que tem por objeto é o fornecimento eventual e parcelado de materiais e
medicamentos, foi adjudicado em 17 de julho de 2020 e homologado em 29 de julho de
2020, em favor das licitantes a seguir com seus respectivos itens, valores unitários e

Fornecedor: RENATO MACHADO PINTO -- CNPJ: 35.534.01 6/0001 -69
ITEM IQTDE IUN IDESCRIÇÂO IUNtTARiO ITOTAL

totais0


