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ATA DOS TRABALHOS DE ABERTURA Dos ENVELoPES "HAB|LtrAÇÄo",

AeRESENTADoS À rounoA DE pREços No 02t2021- pRocEsso ADMtNtsrRATlvo No

2871I2021-SAAE, DESTTNADA A CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA EXECUçAO DE

pRoJETos DE TRABALHo rÉcuco sóc¡oau¡BtENTAL, APRovADo PELA cAlxA

ecoruÔuIcA FEDERAL PARA o PRoGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS . SISTEMA DE

ESGoTAMENTo sarulrÁruo E pRoGRAMA DE REDUçÃo oe pERDAS, PELo rlPo

MENOR PREçO.....

Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, no

anfiteatro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba, no Centro

Operacional, locâlizado à Avenida Comendador Camilo Júlio, no 255, reuniu-se a Comissão

Especial Permanente de Licitaçöes do SAAE, composta pelas senhoras, Roseli de Souza

Domingues - Auxiliar Administrativo, Priscila Gonçalves de Toledo Pedroso Leite - Chefe do

Departamento Administrativo e Janaína Soler Cavalcanti - Auxiliar Administrativo, nomeados

através da Portaria no 59 de 01 de fevereiro de 2021; compareceram também os senhores Bruno

Dias Félix - representando a HAGAPLAN ENGENHARIA E SERVIçOS LTDA. e Rosemara

Augusto Pereira - representando o OMI CONSÓRCIO, composto pelas empresas Monitora

Tecnologia e lnformação Ltda. e Argos Engenharia S/S Lfda., para sob a presidência da senhora

Janaína Soler Cavalcanti, realizarem os trabalhos de abertura dos envelopes "Habilitação",

apresentados à Tomada de Preços em epígrafe pelas licitantes acima mencionadas, num total

de 02 (duas) concorrentes. Ao início da sessäo, 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

"Habilitaçäo", quando todos os documentos ali contidos, foram também examinados e

rubricados pelos membros da Comissäo e pelos Licitantes presentes. Prosseguindo com os

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

fazer relativamente aos documentos apresentados, näo havendo nenhuma manifestaç âo. DianÞ @
de todo o exposto, decidiu à senhora Presidente da Comissäo Especial Permanente de

Licitaçöes suspender os trabalhos, para posterior análise das documentaçöes

sendo certo que o resultado do julgamento dos documentos habilitatórios será
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interessados, na forma da lei, bem como nos seguintes endereços eletrônicos: HAGAPLAN

ENGENHAR¡A E SERVIçOS LTDA. bruno,felix@haqaplan.com.br e OMI CONSÓRCIO

comercial(Omgnitora.info. Dessa forma efetivado, os envelopes "Proposta" foram recolhidos,

ficando sob a responsabilidade desta Comissäo, 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.
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