ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Licitação Modo Aberto nº 7/2019
Processo Administrativo nº 2.190/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMIGRAÇÃO DAS
LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK - AUTOCAD.
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezenove às 09:30 horas, na Sede da DAE S/A - Água e
Esgoto, situada na Rodovia Vereador Geraldo Dias, 1500, em Jundiaí, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria DAE nº 002 de 24 de janeiro de 2019.
Aberta a sessão, iniciou-se o credenciamento da licitantes procedendo com o exame dos documentos
oferecidos pelo interessado presente, visando a comprovação da existência de poderes para formulação
de propostas e prática dos demais atos de atribuição da licitante.
CREDENCIAMENTO
Licitante

Representante/Ouvinte

FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA,
RENATA PAULA DE SOUSA (CPF 360.026.136-03)
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Após o licitante presente fez vista e rubrica dos documentos de credenciamento e a Comissão
comunicou o encerramento desta fase.
Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a proposta, e a Comissão passou seus conteúdos para
análise do Sr. Cassiano Galzoni e a empresa FRAZILLIO & FERRONI foi considerada classificada.
Após foi iniciada a sessão de lances como segue:
FRAZILLIO & FERRONI
Valor ofertado
1º Rodada
Negociação

69.126,00
66.000,00
66.000,00

Encerrada a etapa de lances foi aberto o Envelope de Habilitação da empresa classificada em primeiro
lugar FRAZILLIO & FERRONI, feita análise dos documentos de habilitação pela Comissão e pelo
requisitante, a licitante atendeu plenamente ao exigido no Edital e, portanto, foi considerada
habilitada.
A Comissão, portanto, classifica em primeiro lugar a empresa FRAZILLIO & FERRONI
INFORMÁTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA no valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil
reais). Foi dada a palavra ao representante presente, que declinou de seu uso. A Comissão informa que
a licitante tem o prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação da proposta atualizada em conformidade
com o desconto ofertado. Após comissão encaminhará o processo para análise da Consultoria Jurídica
e posteriormente para adjudicação e homologação da autoridade competente. Nada mais havendo a
tratar, eu, Thabata da Costa O. Motta, membro da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada
pelos membros da Comissão, e pelo representante presente.

Comissão:
Israel Luiz da Silva

Presidente

Olavo Rodrigues de Oliveira

Membro

Fausto Marcel Cesar

Membro

Thabata da Costa Oliveira Motta

Membro

Mario Alexander Steinhauser

Membro

Licitantes:
FRAZILLIO & FERRONI INFORMÁTICA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

