ììf
Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a a

SOROCABA

ATA DOS TRABALHOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS À
TOMADA DE PREçOS No 0ll2021 - PRoCESSO ADM|N|STRATIVO No 2050/2021-SAAE,

À

DESTINADA

SISTEMAS

EOCOUAçÃO

E

RCVISÃO DoS ATUAIs PLANoS DIREToRES DoS

DE ABASTECIMENTO DE Ácun

E

ESGoTAMENTo sRru¡TÁRIo

DE

soRoGABA, PELO T|PO MENOR PREçO

Às nove horas do dia vinte e quatro de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, no Centro
Administrativo e Operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de
Sorocaba, localizado à Avenida Comendador Camilo Júlio, no 255, reuniu-se a Comissäo
Especial Permanente de Licitaçöes do

SME, composta pelos senhores, Janaína Soler

Cavalcanti - Auxiliar Administrativo, Daniela Matucci Casagrande - Chefe do Departamento
Financeiro, Catia Regina Pereira Tardelli - Auxiliar de Administraçäo, Priscila GonÇalves de
Toledo Pedroso Leite - Chefe do Departamento Administrativo, Roseli de Souza Domingues
- Auxiliar de Administraçäo, Laura Fascetti Almeida Ferreira de Paula - Chefe do Setor de

Compras

e Juliana Souza

Martins

-

Chefe do Setor de Tecnologia da lnformação

e

Gerenciamento de Contratos, nomeados através da Portaria no 59 de 01 de fevereiro de

2021 para, sob a presidência da senhora Janaína Soler Cavalcanti , realizarem os trabalhos
de julgamento das propostas apresentadas à Tomada de Preços em epígrafe. Conforme

Ata acostada às fls. 696/697, foram habilitadas a seguirem no certame 02 (duas)
IiCitANICS, SENdO:

PROESPLAN ENGENHARIA e EEFICO SANEAMENTO LTDA. Iniciados

os trabalhos, a Comissão, após exame minucioso das propostas apresentadas,
discutidos os diversos aspectos concernentes à licitação e considerando o parecer
exarado às fls. 7731774 dos autos do processo pelo Sr. Glauco Enrico Bernardes Fogaça

- Diretor de Planejamento, e à vista do que dispõe o item '10, seus subitens e incisos do
ato convocatório relativamente a apresentaçäo da proposta, resolve acatar pelo menor

preço Global

a proposta da empresa Proesplan Engenharia no valor total de R$

400.850,31 (quatrocentos mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos),

visto que atendeu a todas as condiçöes estabelecidas no edital. lsto posto, determinou
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a senhora Presidente da Comissäo Especial Permanente de Licitaçöes que o processo
fosse encaminhado ao senhor Diretor Geral da Autarquia para homologação do
julgamento e adjudicação do objeto da presente Tomada de Preços à licitante acima
mencionada, somente após providenciada a publicação da decisão tomada na forma da

lei e observado o prazo recursal. Como nada mais houvesse a ser tratado, foram
encerrados os trabalhos, dos quais foi |avrada a presente ata que segue assinada por
todos os membros titulares e suplentes da Comissão Especial Permanente de licitações,
para que surtam os efeitos de fato e direito desejados.
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