ATA DOS TRABALHOS DE ABERTURA DO ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”,
APRESENTADO

À

ADMINISTRATIVO Nº

TOMADA

DE

PREÇOS

Nº

0

-

PROCESSO

-SAAE, DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS SUBMERSAS MARCA “EBARA”,
NESTE MUNICÍPIO...........................................................................................................
Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e nove de
fevereiro do ano 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 de Licitações do SAAE, composta das senhoras, Jovelina
Rodrigues Bueno - Chefe do Departamento Administrativo, Maria Eloise Benette Chefe do Setor de Licitação e Contratos, Luzia Ferrari Rodrigues Corrêa - Chefe do
Setor de Tecnologia da Informação, Emerson Aragão de Sousa - Auxiliar de
Administração e Érica de Oliveira Moraes Espindola Franco - Auxiliar de
Administração, nomeados através da Portaria nº 309 de 22 de maio de 2015, para
sob a presidência da senhora Maria Eloíse Benette, realizarem os trabalhos de
abertura do envelope “Documentação” com novos documentos, apresentados à
Tomada de Preços em epígrafe pela licitante WKL Comercial de Bombas e
Equipamentos Ltda., única licitante participante. Em continuidade aos trabalhos,
objeto da reunião desta Comissão, conforme ata acostada às fls.

do

processo administrativo pertinente, visto a Inabilitação da licitante participante e
considerando o que prevê o Art. 48, § 3° da Lei Federal nº 8.666/93, onde estabelece
que “quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
desclassificadas, a Administração poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas neste artigo”, o qual se encerrou na presente data às dez horas. Iniciados os
trabalhos, foi recolhido o envelope “Documentação” e após, foi examinado e
rubricado pela presidência da mesa e por todos os demais presentes, tendo sido
constatado que estava devidamente subscritados de acordo com o estabelecido no
ato convocatório. Ato contínuo passou-se à abertura do envelope “Documentação”,

quando todos os documentos ali contidos, foram também examinados e rubricados
por todos. Prosseguindo com os trabalhos, foram consultados os senhores presentes
para saber se teriam alguma observação a fazer relativamente aos documentos
apresentados, não ocorrendo nenhuma manifestação. Dessa forma efetivado, o
envelope “Proposta” permanece recolhido, conforme apresentado anteriormente,
ficando sob a responsabilidade desta Comissão, até designação de data para sua
abertura, conforme os termos editalícios. Diante de todo o exposto, decidiu a senhora
Presidente da Comissão Especial de Licitações suspender os trabalhos, para
posterior análise da documentação apresentada, sendo certo que o resultado do
julgamento dos documentos habilitatórios 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 de Licitações, para que surtam os efeitos de fato e direito
desejados.
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