
ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE N° 2 - PROPOSTA, APRESENTADO EM ATENÇÃO À 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/2.017.  

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 horas reuniu-se na 
Sede Administrativa do SAAE, na Avenida Joaquim Carlos - n° 1539 - Vila São José na cidade 
de Pedreira, Estado de São Paulo, a Comissão Permanente de Licitações (Copel), designada 
pelo Diretor Geral Interino, Sr. Leonardo Selingardi, através da Portaria n° 19/2.017, de 24 de abril 
do ano de 2.017, tendo como PRESIDENTE PERMANENTE DA COPEL a Srta. Jeice Aparecida Rossi 
e membros a Sra. Quetura Lima S. Scarmanhã (MEMBRO PERMANENTE DA COPEL); Srta. Brenda 
Ramalho de Moraes (MEMBRO PERMANENTE DA COPEL) e o Sr. José Moretti Neto (MEMBRO 

TÉCNICO), para abertura dos envelopes referente ao Processo Licitatório, que tem como objeto 
Contratação de empresa para implantação do projeto de combate as perdas de água, com 
pesquisa de vazamentos não visíveis, fornecimento e instalação de macromedidores de vazão 
e nível e sistema de monitoramento via telemetria no sistema de abastecimento de água no 
município de Pedreira-SP. Apresentou os envelopes as seguintes empresas abaixo descritas, 
onde compareceram com representante para a abertura dos mesmos: 
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THESIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, sem representante presente, GAIATEC 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DO BRASIL LTDA, representada pelo Sr. 
Marcelo Diaz, BBL NE LTDA, representada pela Sra. Angela Hernandes e NOVAES ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA ,sem representante presente. 
As licitantes THESIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, GETESI - GERENCIAMENTO 
TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA e NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA atendem aos 
benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/2.006, pois seguiram as exigências das alíneas 
"e.3.1 e e.3.2" do edital. 
Os envelopes foram verificados e rubricados em seus fechos pelo licitante presente e membros, 
onde os mesmos não tiveram nada a se opor. A Comissão prosseguiu com a abertura do 
envelope de n° 02 - Proposta Comercial, onde foram rubricados pelos membros da Comissão e 
pelo presente. 
Diante destes fatos, a Comissão prosseguiu com a abertura dos envelopes de n° 02 - Proposta 
Comercial das licitantes, e após análise das propostas pelo Membro Técnico, a Comissão julgou 
a proposta da licitante THESIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP DESCLASSIFICADA  
pois deixou de apresentar orçamento para os itens 3.6.1. ao 3.6.4., julgando HABILITADA  as 
licitantes GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DO BRASIL LTDA, BBL NE 
LTDA e NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pois seguiram rigorosamente as exigências 
do Edital. No momento da conferencia das somatórias das propostas apresentadas foi 
verificado por esta comissão diversos erros de cálculos onde foram considerados os valores 

• unitários, multiplicado pela quantidade, sendo considerado como valor final as somatórias, 
multiplicados corrigidos por esta comissão, ficando sanada na sessão. 
Diante disto, a classificação ficou da seguinte forma, levando em conta exclusivamente o 
menor preço global para a execução do objeto licitado: Em 3° lugar  ficou a licitante GAIATEC 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DO BRASIL LTDA, com o valor global de R$ 
2.804.749,01, 2° lugar ficou a licitante NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, com o 
valor global de R$ 2.222.458,09, Em 1° lugar ficou a licitante BBL NE LTDA, com o valor global de 
R$ 2.150.377,55. A Comissão apurou o índice de exeqüibilidade nos termos do art. 48, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Primeiramente, verificou que o valor de exeqüibilidade, levando em 
conta o valor orçado pela Administração é de R$ 3.477.394,16; levando em conta a média 
apurada da somatória das propostas, o valor de exeqüibilidade é de R$ 1.674.769,75. 
Tendo em vista que a licitante NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, possui o 
privilégio da Lei Complementar Federal n° 123/2.006, conforme foi citado, onde o valor 
apresentado por ela está dentro da porcentagem estabelecida no subitem 9.3.2.3. do edital, foi 
informado o representante Sra. Hellen Cristina Predin Novaes, por esta comissão via email do 
direito adquirido, onde o mesmo manifestou interesse em apresentar nova proposta para cobrir 
o valor apresentado pela empresa BBL NE LTDA, diante disto fica aberto o prazo de 3 (três) dias 
úteis a contar da ciência desta ata para apresentar nova proposta, se dentro deste prazo a 
referida empresa não apresentar, a empresa BBL NE LTDA será declarada vencedora do 
certame. 
A Comissão faz constar em ata que foi dada a palavra aos licitantes, onde o qual o 
representante presente da licitante GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE 
SISTEMA DO BRASIL LTDA, Sr. Marcelo Diaz quis constar em ata as mesmas colocações já citadas 
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REPRESENTANTES PRESENTES 

Mar-ócio Diaz 
GAIATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMA DO BRASIL LTDA 

anteriormente na ata de abertura do envelope de n° 01 - Habilitação de 30/11/2018, desde já 
esta comissão declara que as devidas colocações já foram julgadas e aberto o prazo de 
recurso, onde a referida empresa não se manifestou, deixando de ser o momento oportuno 
para tais colocações. 
A comissão declara esta sessão suspensa para realizar diligencias em relação a 
questionamentos feitos durante o decorrer da sessão pelas empresas com representantes 
presentes, onde foi aberto a palavra aos presentes e os mesmos não manifestaram interesse em 
constar este questionamento em ata, em relação a participação da empresa NOVAES 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, uma vez que foram feitas observações de que a 
referida empresa possui contrato com o ARES PCJ, informação que esta comissão desconhece 
e será averiguado. 
Após as referidas diligencias será realizada o julgamento das propostas comercial e serão 
disponibilizados em todos os meios de comunicação conforme item 9.2.5. do edital, o qual será 
aberto o prazo recursal conforme art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal n° 8.666/93. 
Esta ata será encaminhada por qualquer meio mencionado no subitem 9.5.1. do Edital. 
Nada mais havendo o Presidente da Comissão encerrou a reunião. Para constar lavrou-se a 
presente ata a qual vai assinada por todos os representantes presentes, membros da Copel e 
membro técnico. Pedreira (SP), 22 de Janeiro de 2018, ás 15:19 horas. 

Angela Hernandes 
BBL NE LTDA 
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