ATA

DOS

TRABALHOS

DE

ABERTURA

DO

ENVELOPE

“PROPOSTA”,

APRESENTADO À CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº

7447/2018-SAAE,

DESTINADA

À

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

DE

ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO
DA

CANALIZAÇÃO

DO

CÓRREGO

SUPIRIRI,

NESTE

MUNICÍPIO,

COM

FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, PELO TIPO MENOR PREÇO.......................................................….
Às nove horas do dia vinte e três de abril do ano dois mil e dezenove, na sala de
reuniões do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba, à Av.
Pereira da Silva, nº 1.285, reuniu-se a Comissão Especial Permanente de Licitações do
SAAE, composta pelos senhores, João Marcos Bonadio de Faria - analista de
sistemas, Janaína Soler Cavalcanti - auxiliar administrativo, Daniela Matucci
Casagrande - contadora I e Thaís Coelho de Sá - auxiliar administrativo, nomeados
através da Portaria nº 108 de 28 de março de 2019, para sob a presidência da senhora
Janaína Soler Cavalcanti realizarem os trabalhos de abertura do envelope “Proposta”,
apresentados à Concorrência em epígrafe pela única licitante habilitada, MELHOR
FORMA CONSTRUTORA LTDA., representada na sessão pública pelo seu
Engenheiro, Paulo Guilherme Valério Brunstein. Iniciados os trabalhos, o envelope
“Proposta” que restaram guardados sob a responsabilidade desta Comissão, foram
exibidos aos presentes e constatado que estavam devidamente intactos, da mesma
forma como foram deixados por ocasião da reunião de abertura dos envelopes
“Documentação”. Dando Prosseguimento aos trabalhos, passou-se à abertura do
envelope “Proposta”, o qual foi examinado e rubricado por todos, exceto pela
Presidente da Comissão, Ato contínuo constatou-se a necessidade de análise técnica
das propostas por parte da Diretoria Solicitante. Diante de todo o exposto decidiu à
senhora Presidente da Comissão Especial Permanente de Licitações suspender os

trabalhos, para posterior análise da “Proposta” apresentada, sendo certo que o
resultado do julgamento será informado aos interessados, na forma da lei. Como nada
mais houvesse a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a
presente ata, que segue assinada pelos membros titulares da Comissão Especial
Permanente de Licitações, para que surtam os efeitos de fato e direito desejados.
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