ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Licitação Modo Aberto nº 5/2019
Processo Administrativo nº 2177/2019
Objeto: Serviço de reformados laboratórios de água e esgoto para readequar as normas exigidas
para certificação ISO ABNT.
Aos onze dias do mês de setembro 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 das licitantes procedendo com o exame dos documentos
oferecidos pelos interessados presentes, visando a comprovação da existência de poderes para
formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição da licitante.
CREDENCIAMENTO
Licitante

Representante/Ouvinte

A.R.
GALZONI
ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

E ADRIANO RICARDO GALZONI (CPF:
102.662.868-79)

SIMPLIFIQUE CONTRUÇÃO EIRELI

MARCOS VIBICIUS SANTOS RIBEIRO
(CPF: 323.680.88-56)

Após os licitantes presentes fizeram 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 com a colaboração do Sr. Alex Fabiano
Bergamasso Assessor de Políticas de Saneamento, a Comissão examinou a compatibilidade do objeto,
prazos e condições de fornecimento ou de execução das propostas, com aqueles definidos no edital.
Ambas foram consideradas classificadas para a etapa de lances.
Após foi iniciada a sessão de lances como segue:
EMPRESAS
VALOR ORIGINAL

A.R. GALZONI
R$ 187.574,02

SIMPLIFIQUE
R$ 205.949,14

1º RODADA

DECLINA

180.000,00

2º RODADA
NEGOCIADO

175.000,00
R$ 174.900,00

Encerrada a etapa de lances, sendo a empresa A.R. GALZONI, beneficiaria da condição de ME/EPP,
foi aberto a possibilidade de esta cobrir o preço ofertado pela empresa SIMPLIFIQUE por estar dentro
da margem de 10%, conforme previsto em edital. Tendo como preço final após negociação o valor de
R$ 174.900,00, foi concedido o prazo de 2 (dois) dias uteis para a empresa A.R. GALZONI
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP apresentar planilha atualizada, conforme item 5.4
do edital. Tal prazo tem início em 12/09/2019 (a proposta poderá ser apresentada por e-mail). A não

apresentação da planilha nos moldes do edital, dentro do prazo determinado, acarretará na
desclassificação da proposta.
A sessão fica suspensa e efetuada a análise da planilha apresentada pela licitante melhor classificada
no prazo determinado, a Comissão entrará em contato com os licitantes agendando data para
continuação da licitação. Os Envelopes de Habilitação ficam inviolados em posse da Comissão de
Licitações. Foi dada a palavra aos representantes presentes, que declinaram de seu uso. 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 pelos representantes presentes.
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Presidente
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Membro
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Membro
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