ATA DE SESSÃO PÚBLICA
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.
Ao décimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte às 15:30 horas, na Sede da DAE
S/A - Água e Esgoto, situada na Avenida Alexandre Ludke, nº 1500, em Jundiaí, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da Portaria DAE nº 015 de 21 de
janeiro de 2020. Para análise quanto a solicitação de que as empresas WILSON MUDAS
AMBIENTAL EIREILI (classificada em 2º lugar) e AFONSO DE CARVALHO DIAS PILAR DO SUL ME (classificada em 3º lugar) apresentassem 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.
Encerrado o prazo não houve manifestação da licitante WILSON MUDAS AMBIENTAL EIREILI
por tanto a Comissão desclassificou a empresa por não atender ao solicitado. A
documentação apresentada pela licitante AFONSO DE CARVALHO DIAS PILAR DO SUL – ME
foi analisada e aceita, pela área requerente e pela Comissão. Objetivando o prosseguimento
do procedimento, a Comissão fará a abertura do Envelope de Habilitação da licitante
AFONSO DE CARVALHO DIAS PILAR DO SUL - ME no dia 18/06/2020 às 14:30, na sede da
DAE S/A. Informamos que, após abertura do referido envelope de habilitação, suas folhas
serão vistas e rubricadas por todos, sendo a sessão encerrada, com toda a documentação
encaminhada para suas respectivas análises internas. Nada mais havendo a tratar, eu, Israel
Luiz da Silva, membro da Comissão, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros
da Comissão.

Comissão de Licitações:
Israel Luiz da Silva

Presidente

Thabata da Costa O. Motta

Suplente

Olavo Rodrigues de Oliveira

Membro

Jose Eduardo D. da Silveira

Membro

Rosana Natucci Russo

Membro

