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 vigésimo quarto 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. DANIEL RODRIGUES (CPF: 227.692.088-29), representando a licitante BMC
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e o Sr. WAGNER DE JESUS BARATTI (CPF: 068.517.108-62),
representando a licitante LEWALE ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Conforme pedido
em Ata de 18/10/2019 a empresa LEWALE apresentou, dentro do prazo, a proposta atualizada que
após análise identificou que a empresa atende de forma global e unitário os preços estimados em
sua proposta. Portanto a Comissão classifica provisoriamente em primeiro lugar a licitante LEWALE
ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, que ofertou o valor total de R$ 861.403,61
(oitocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e três reais e sessenta e um centavos) no critério de
menor valor global. Ato continuo, foi aberto o Envelope de Habilitação da licitante classificada em
primeiro lugar LEWALE para análise da Comissão. A sessão fica suspensa para análise da área técnica
em relação a qualificação técnico-operacional. Fica concedido o prazo de 2 (dois) dias uteis para
comprovar a exequibilidade da sua proposta e justificar a diferença de R$ 2,70 reais no balanço
patrimonial. Tal prazo tem início em 25/10/2019 e poderá ser apresentado por e-mail (atentando-se
que no dia 28/10 a DAE não tem expediente). A não comprovação da exequibilidade da proposta e
da justificativa da diferença no balanço, dentro do prazo determinado, acarretará na desclassificação
e/ou inabilitação da empresa. Concluída as etapas a Comissão entrará em contato com os licitantes
informando quanto o resultado da análise e o prosseguimento da licitação. 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 pelos representantes presentes.
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