
Prefeitura de
soROGABA

ATA DOS TRABALHOS DE AB
APRESENTADos À concoRRÊNctA No o1t2o21

ERTURA DOS ENVELoPEs .,HABILITAçÃo,,,

2247 12021 -SAAE, DESTINADA À CONTRATAçAO DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
NO

ELABORAÇAo o¡ PROJ ETO EXECUTIVO, EXEC

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
uÇÂo E tupLANraçeo DAS oBRAS DERESERVATÓnIo DE oereruçeo (RETE NçÃo) DE cHEtAs E stsTEMA DEBOMBEAMENTO NO BA

TtPo MENOR PREço
rRRo vlróRle RÉcle, NESTA CIDADE DE SOROCABA, PELO

Às dez horas do dia dezessete de novembro do ano d
Autônomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba, no Centro Operacional, localizado à

ois mile vinte e um, no anfiteatro do Serviço

Avenida Comendador Camilo Júlio, no 255, reuniu-se a Comissão Especial permanente deLicitações do SME, composta pelos senhores, João Marcos Bonadio de Faria - Analista deSistemas l, lngrid Machado de Camargo F ará -Auxiliar Admini strativo e Janaína Soler Cavalcanti- Auxiliar Administrativo, nomeados através da portaria no 5g de 01 de fevereir o de 2021compareceram também os senhores Tatiana da Silva Araújo representando a
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S.A., Felipe Luciano de Moraes representando o
CONSÓRCIO VITÓR lA RÉG|A 2021 composto petas empresas FBS CONSTRUçÃO CtVtL E
PAVIMENTAçÄO S.A, JOFEGE PAVIMENTAçAO E CONSTRUçAO LTDA e pAtNEL
MULTISERVIços ElRELl., Ailton Pereira Souza do Amor Divino - representando o
coNsÓRCIO PlsclNÃo soRocABA composto petas empresas Dp BARRos
PAVIMENTAçAO E coNsrRuçÃo LTDA e coNSTRUToRA pRocREDtoR LTDA, para sob
a presidência da senhora Janaína Soler Cavalcanti, realizarem os trabalhos de abertura dos
envelopes "Habilitação", apresentados à Concorrência em epígrafe pelas licitantes acima
mencionadas, num total de 03 (três) concorrentes, Ao início da sessäo foi constatado que houve
um problema com o link da transmissäo pelo Youtube, foi gerado um novo link e disponibilizado
no site do SAAE Sorocaba. Logo após, foram recolhidos os envelopes ,,Habilitação" 

e

"Proposta" e após, foram examinados e rubricados pela presidência da mesa e por todos os
demais presentes, tendo sido constatado que estavam devidamente subscritados de acordo com
o estabelecido no ato convocatório, Ato contínuo passou-se à abertura dos envelopes
"Habilitação", quando todos os documentos ali contidos, foram tamþém examinados e
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rubricados pelos membros da Comissão e pelos Licitantes presentes. Prosseguindo com os

trabalhos, foram consultados os senhores presentes para saber se teriam alguma observação a

fazer relativamente aos documentos apresentados, não tendo ocorrido nenhuma manifestação.

Diante de todo o exposto, decidiu à senhora Presidente da Comissão Especial Permanente de

Licitações suspender os trabalhos, para posterior análise das documentações apresentadas,

sendo certo que o resultado do julgamento dos documentos habilitatórios será informado aos

interessados, na forma da lei, bem como nos seguintes endereços eletrônicos: GONSTRUTORA

AUGUSTO VELLOSO S.A. tatiana@auoustovelloso.com.br/comercial@auqustovelloso.com.br,

GONSÓRCIO VTÓR|A RÉG|A 2021 felipç.lqciano@fbsconstrutora.gom*þr, cONSóRctO
PISCINÃO SOROCABA construcao@dpbarros.com.br. Dessa forma efetivado, os envelopes

"Proposta" foram recolhidos, ficando sob a responsabilidade desta Comissão, até a designaçäo

de data para sua abertura, conforme os termos editalícios. Como nada mais houvesse a ser

tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ata, que segue assinada

pelos membros titulares e suplentes da Comissão Especial Permanente de Licitaçöes e

representantes presentes, para que surtam os efeitos de fato e direito desejados.

Joä e Faria lngrid Ma ado rgo Fará
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Janaína Soler Cavalcanti Felipe Moraes

a újo mor Divino

2


