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As dez horas e cinco minutos do dia seis de dezembro do ano dois mil e vinte e um, no anfiteatro

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

à Avenida Comendador Camilo Júlio, no 255, reuniu-se a Comissäo

Especial

Permanente de Licitaçöes do SAAE, composta pelos senhores, Joäo Marcos Bonadio de Faria -

Analista de Sistemas

l,

lngrid Machado de Camargo Fará - Auxiliar Administrativo e Janaína

Soler Cavalcanti - Auxiliar Administrativo, nomeados através da Portaria no 59 de 01 de fevereiro

de 2021; compareceram também os senhores Gustavo Vinicius de Souza - representando

a

NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUçÖES ElRELl., Julio Fagundes Neves - representando a

INFRA ENGENHARIA E CONSULTOR¡A LTDA. e Vitor Odilmar Morgato

- representando

a

PROESPLAN ENGENHARIA, para sob a presidência da senhora lngrid Machado de Camargo
Fará, realizarem os trabalhos de abertura dos envelopes "Habilitação", apresentados à Tomada

de Preços em epígrafe pelas licitantes acima mencionadas e também pela licitante EEFICO
SANEAMENTO LTDA, num total de 04 (quatro) concorrentes. Ao início da sessão, 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 também examinados

e

rubricados pelos membros da Comissão

e

pelos Licitantes

presentes. Prosseguindo com os trabalhos, foram consultados os senhores presentes para saber
se teriam alguma observaçäo afazer relativamente aos documentos apresentados, momento em

que o representante da licitante lnfra Engenharia e Consultoria lfda pediu que constasse em
que a Licitante Novaes Engenharia e Construções EIREL/ apresentou CND Estadual vencida em
0111212021

e que os atestados (CAT'S) apresentados não parecem atender a

populaçäo

requerida para fim de plano (350.000), e ambos (Rio Claro e Votorantim) são Planos Municipais

de Saneamento, o que expressamente veta o edital, sobre a licitante Eefico Saneamento

vxl,
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observou que as certidöes estaduais estão vencidas (26111121 e 0110712021) . Diante de todo o

exposto, decidiu

à senhora Presidente da Comissäo

Especial Permanente de Licitaçöes

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: NOVAES ENGENHARIA E

CONSTRUçÖES ElRELl. compras@novaes.com.br, PROESPLAN ENGENHARIA
vitorllOproesplan.cgm.þ.f, EEFICO SANEAMENTO LTDA comercial@eefico.çom..þL*INFRA
ENGENHAR¡A E CONSULTORIA LTDA infraenqenharia@uol.com.br. Dessa forma efetivado,

"Proposta" foram recolhidos, ficando sob a responsabilidade desta Comissão, até
a designação de data para sua abertura, conforme os termos editalícios. Como nada mais
os envelopes

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