ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Licitação Modo Aberto nº 8/2019
Processo Administrativo nº 3267/2019
Objeto: Execução de serviços de engenharia referentes à implantação de linha de recalque de
esgoto no bairro Jardim Novo Horizonte.
No décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove às 15:30, na Sede da DAE S/A ÁGUA E ESGOTO, situada na Avenida Alexandre Ludke, 1500, em Jundiaí, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria nº 002 de 24 de janeiro de 2019. Presente na
sessão o Sr. Mateus Carvalho de Campos (CPF: 432.277.448-21), representando a licitante
FRANTERRA SANEAMENTO BÁSICO LTDA-ME. Conforme pedido em Ata de 30/09/2019 a
empresa FRANSTERRA apresentou, dentro do prazo, a proposta atualizada que foi analisada pela
área requerente fls. 237 a 242, que identificou que a empresa atende de forma global o preço estimado,
porém, ainda contém em suas propostas preços unitários acima do estimado pela administração. A
Comissão procedeu com a negociação com a licitante FRANSTERRA, que declinou da possibilidade
de efetuar descontos nos itens por entender que ao efetuar um lance inferior ao já apresentado em
proposta, este se enquadraria como fora do valor de mercado inviabilizando o atendimento. A
Comissão convoca a terceira colocada LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, para num prazo de 2 (dois) dias uteis conforme item 5.4 do edital, apresentar nova planilha
adequada ao desconto ofertado em ata do dia 30/08/2019, tal planilha poderá ser apresentada por email (respeitando o prazo determinado nesta ata). Tal prazo tem início em 21/10/2019. A não
apresentação da planilha nos moldes do edital, dentro do prazo determinado, acarretará na
desclassificação da proposta. 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 ao representante presente, que observou que o valor do item 1.11.1
assentamento de tudo de ferro fundido para rede de esgoto DN 400MM, da planilha em especifico
destoa demasiadamente do preço de mercado e uma redução no mesmo inviabiliza a execução. Nada
mais havendo a tratar, eu, Israel Luiz da Silva, membro da Comissão, lavrei a presente ata, que vai
assinada pelos membros da Comissão, e pelo representante presente.
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