ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Licitação Modo Aberto nº 9/2019
Processo Administrativo nº 4418/2019
Objeto: contratação de empresa especializada para manutenção preventiva das instalações de
média tensão em 15 unidades da DAE S/A – Água e Esgoto.
Aos seis dias do mês de novembro 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 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

ENGEPOWER
ENGENHARIA
COMÉRCIO LTDA
NS CONSTRUÇÕES LTDA

E

LUCAS BARRETO (RG: 32.073.394-4)
SEM REPRESENTANTE PRESENTE

Após os licitantes presentes fizeram vista e rubrica dos documentos de credenciamento e a Comissão
comunicou o encerramento desta fase.
Ato contínuo, foi aberto os Envelopes contendo as propostas e foi iniciada a sessão de lances como
segue:
Valor ofertado
1º Rodada
Negociação

ENGEPOWER
R$ 173.200,00
R$ 139.000,00

NS
R$ 94.154,00
R$ 94.154,00

Encerrada a etapa de lances, definido o menor preço, Foi aberto e disponibilizado para vista e rubrica
do licitante presente o Envelope de Habilitação da licitante classificada em primeiro lugar NS

CONSTRUÇÕES LTDA.
A sessão fica suspensa para análise da documentação apresentada pela licitante melhor classificada,
posteriormente a Comissão entrará em contato com os licitantes agendando data para continuação da
licitação. Foi dada a palavra ao representante presente, e o representante a empresa ENGEPOWER

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, informou que não consta nos documentos a certidão
que trata o item 6.2.2 – alínea C e a alínea E (ILC) não foi apresentado, a certidão que trata o
item 6.2.3 alínea C do edital foi apresentada vencida, e o que os atestados apresentados não
atendem ao objeto 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 pelo representante
presente.

Licitação Modo Aberto nº 9/2019
Processo Administrativo nº 4418/2019
Objeto: contratação de empresa especializada para manutenção preventiva das instalações de
média tensão em 15 unidades da DAE S/A – Água e Esgoto.

Comissão:
Israel Luiz da Silva

Presidente

Olavo Rodrigues de Oliveira

Membro

Fausto Marcel Cesar

Membro

José Eduardo D. da Silveira

Membro

Mario Alexander Steinhauser

Membro

Licitante:
ENGEPOWER
ENGENHARIA
COMÉRCIO LTDA

NS CONSTRUÇÕES LTDA

E

