SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MUNICÍPIO DE SOROCABA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DE: SAAE - SOROCABA

DATA:

.

Ref.: Tomada de Preços nº 0
Abertura e Julgamento dos Documentos Habilitatórios.
Objeto: Contratação de empresa para execução de limpeza do poço de sucção e
caixas de areia das Estações Elevatórias de Esgoto e Tanque Pulmão da
Estação de Tratamento de Esgoto S1, neste município.
Prezados senhores,

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, por sua Comissão Especial
Permanente de Licitações e em conformidade com os motivos constantes nos autos do
processo, comunica aos interessados à Tomada de Preços nº 0
, que foram
abertos os envelopes “Documentação”, julgados os documentos apresentados e
consideradas INABILITADAS as licitantes Sanit Engenharia - Eireli e Rocha Forte
Transporte e Serviços Eireli.
Informa também que, os autos do processo estão com vista franqueada aos
interessados, e o prazo para interposição de Recurso Administrativo é de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da data da publicação.

Atenciosamente,

Sandra Regina Elias Gato
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - PRESIDENTE.

ATA DOS TRABALHOS DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES
“DOCUMENTAÇÃO”, APRESENTADOS À TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2016-SAAE, DESTINADO À CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DO POÇO DE SUCÇÃO E CAIXAS
DE AREIA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E TANQUE PULMPÃO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO S1, NESTE MUNICIPIO, PELO TIPO
MENOR PREÇO GLOBAL................................................................................................
Às dez horas e cinco minutos do dia quatorze de julho do ano
de dois mil e dezesseis, 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 dos senhores, Sandra Regina
Elias Gato - Oficial de Administração I, Karen Vanessa de Medeiros Cruz - Auxiliar de
Administração, Emerson Aragão Sousa - Auxiliar de Administração e Wagner Antunes
- Auxiliar de Administração, nomeados através da Portaria nº 186 de 06 de junho de
2016, compareceu também o senhor Wolney Freitas - representando a licitante Sanit
Engenharia - Eireli e o senhor Ciro Ribeiro - representando a licitante Rocha Forte
Transportes e Serviços Eireli, para sob a presidência da senhora Sandra Regina
Elias Gato, realizarem os trabalhos de abertura e julgamento dos envelopes
“Documentação”, apresentados à Tomada de Preços em epígrafe. Iniciados os
trabalhos, foram recolhidos os envelopes “Documentação” e “Proposta” e após, foram
examinados e rubricados pela presidência da mesa e por todos os demais presentes,
sendo constatado que estavam devidamente subscritados de acordo com o
estabelecido no ato convocatório. Ato contínuo passou-se à abertura dos envelopes
“Documentação”, quando todos os documentos ali contidos, foram também
examinados e rubricados por todos. Após analise minuciosa dos documentos
apresentados e parecer da Chefe do Departamento de Esgoto – Engª Andrea
Françoise Sanches de Sousa, decidiu a Comissão julgadora INABILITAR as licitantes
participantes por não terem atendido o exigido no subitem 9.1.3 do edital quanto a
qualificação técnica operacional. Encerrando os trabalhos, determinou à senhora
Presidente da Comissão, que os autos restassem remetidos ao Setor de Licitação e
Contratos, a fim de que esta decisão seja publicada na forma da lei. Dessa forma
efetivado, os envelopes “Proposta” foram recolhidos, ficando sob a responsabilidade
desta Comissão. Que se aguarde o decurso do prazo recursal. Nada mais havendo a

ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrado a presente ata, que
segue assinada pelos membros titulares da Comissão Especial Permanente de
Licitações e demais presentes, para que surtam os efeitos de fato e direito desejados.
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