
Prefeitura de
SOROCABA@ Serviço Autónomo

de Agua e Esgoto

ATA Dos TRABALHOS DE ABERTURA DoÍ EÚVÉLÓPci ;UAêÜ-itÃêÃÕa
APRESENTADOS À TOMADA DE PREÇOS N' 02/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
N' 4.131/2020-SAAE, DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE
ESGOTO NA REGIÃO DO BAIRRO INHAYBA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃ0 DE OBRA, NESTE MUNICÍPIO, PELO TIPO

P nnnnn F u nun ünnnnn aaannnnnn Huna.

')
As nove horas e cinco minutos do dia dez de dezembro do ano dois mil e vinte, na sala
de reuniões do Serviço Autónomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba, à Av.

Pereira da Salva, no 1 .285, reuniu-se a Comissão Especial Permanente de Licitações do
SAAE, composta pelos senhores, Jogo Marcos Bonadio de Faria - Analista de Sistemas

1, Janaína Soler Cavalcanti - Auxiliar Administrativo, Daniela Matucci Casagrande
Contador 1, Roseli de Souza Domingues - Auxiliar Administrativo, Priscila Gonçalves de
Toledo Pedroso Leite - Chefe do Departamento Administrativo e Karen Vanessa
Medeiros Cruz Chiozzi - Auxiliar Administrativo, nomeados através da Portaria na 124 de

05 de maio de 20201 compareceram também os senhores Marco Antõnio Reza dos

Santos Filho - representando a TARGET SERVIÇOS ELETRICOS ESPEcIALIzADos
LTDA - EPP e Raphael Washington Fernandes - representando a ND BOMBAS
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., para sob a presidência da senhora Karen Vanessa

Medeiros Cruz Chiozzi, realizarem os trabalhos de abertura do envelope "Habilitação
apresentados à Tomada de Preços em epígrafe pelas licitantes acima mencionadas,
num total de 02 (dois) concorrentes. Iniciados os trabalhos, foram recolhidos os

envelopes de "Habilitação" e de "Proposta", os quais 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 convocatória. ,,'/
Ato continuo, passou-se à abertura dos envelopes "Habilitação", sendo todos os 'K"

documentos examinados e rubricados pelos membros da Comissão e pelos
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representantes credenciados. Prosseguindo com os trabalhos, foram consultados os
senhores presentes para saber se teriam alguma observação a fazer relativamente aos

documentos apresentados, momento em que o representante da empresa TARGET
SERVIÇOS ELETRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP solicitou que constasse em
ata que o CRC da empresa ND Bombas está com data inválida pois está vencidos 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 habilltatórios

será informado aos interessados, na forma da lei, bem como nos seguintes endereços
eletrõnicos: TARGET SERVIÇOS ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EP
licitacao©ltargetservicos.com.br, ND BOMBAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

adm@DdbgQlbgg:çgD:b!. Dessa forma efetivado, os envelopes "Proposta" foram
recolhidos, ficando sob a responsabilidade desta Comissão, até a designação 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
Licitações, pela Diretora Administrativa e Financeira e representantes presentes, para

que sugam os efeitos de fato e direito desejados
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