ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Licitação Modo Aberto nº 10/2019
Processo Administrativo nº 5269/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de
plantio de mudas arbóreas nativas, de ocorrência regional, incluindo serviços de
manutenção (tratos culturais pós plantio), com fornecimento de mudas e insumos
necessários.
Aos quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, na Sede da DAE S/A - ÁGUA E
ESGOTO, situada na Avenida Alexandre Ludke, nº 1500, em Jundiaí, às 10:30 horas, reuniuse a Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria DAE nº 015 de 21 de
janeiro de 2020. Após análise do parecer apresentado pela Seção de Licenciamento
Ambiental às fls 235 e 236 que são parte integrante do processo assunto desta ata, onde ficou
constatado que a empresa IVANILDO LEITE BARROS – IB PAISAGISMO, NÃO atendeu
ao solicitado em edital, conforme item 10.3 inciso II, tendo em vista que a proposta
apresentada descumpriu as especificações do edital, conforme pode ser constatado em parecer
da área requisitante, assim sendo, a licitante foi considerada desclassificada, por tanto ficam
convocadas as licitantes WILSON MUDAS AMBIENTAL EIREILI (classificada em 2º
lugar) e AFONSO DE CARVALHO DIAS PILAR DO SUL -ME (classificada em 3º lugar)
a apresentar no prazo de 2 (dois) dias uteis conforme item 5.4 do edital a planilha detalhada
de preços propostos na sessão do dia 27/01/2020 e declaração de exequibilidade
comprovando que conseguirá manter durante toda a contratação os preços ofertados. Esses
documentos podem ser enviados por e-mail, desde que respeitados os prazos. Tal prazo tem
início em 05/03/2020. A não apresentação da planilha dos documentos, dentro do prazo
determinado, acarretará a desclassificação da proposta, após análise das planilhas
apresentadas a Comissão entrará em contato com os licitantes agendando data para
continuação 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.
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