Prefeitura de
SOROGABA

Serviço Autônomo
de Agua e Esgoto

a a

SOROCABA

DE

ENVELOPES "PROPOSTAS'"
No
APRESENTADOS À rouloA DE PREçOS No Ot/2021 - PROCESSO ADMlNlsrRATlvo
PLANOS
zosot2o21-SAAE, DESTINADA À ADEOUAçÃO E REVISÃO DOS ATUAIS

ATA

DOS

DtREToRtAS

TRABALHOS

ABERTURA DOS

Dos stsrEMAS DE ABASTEcIMENTo DE Ácul E

ESGOTAMENTO

PREçO.
SRHITÁNIE DE SOROCABA, NESTA CIDADE DE SOROCABA, PELO TIPO MENOR

no
Às dez horas e cinco minutos do dia dezoito de janeiro do ano dois mil e vinte e dois,
Gentro
anfiteatro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Sorocaba, no

Administrativo e Operacional, localizado à Avenida Comendador Camilo Júlio, no 255,
pelos
reuniu-se a Comissäo Especial Permanente de Licitaçöes do SAAE, composta
Paula
senhores, Roseli de Souza Domingues - Auxiliar , Laura FascettiAlmeida Ferreira de
- Chefe do Setor de Compras e Caren Francine Rodrigues - Chefe do Setor de Licitações,
o
nomeados através da portaria no 59 de 01 de fevereiro de 2021; compareceu também
para sob a
senhor Vitor Odilmar Morgato - representando a PROESPLAN ENGENHARIA,

presidência da senhora Roseli de Souza Domingues, realizarem os trabalhos de abertura
,,proposta", apresentados à Tomada de Preços em epígrafe pelas licitantes
dos envelopes

acima mencionadas num total de 02 (duas) concorrentes. lniciados os trabalhos, os
envelopes ,,proposta" que restaram guardados sob a responsabilidade desta Comissão,
foram exibidos aos presentes e constatado que estavam devidamente intactos, da mesma

forma como foram deixados por ocasião da reunião de abertura dos envelopes
,,Documentaçäo". Dando Prosseguimento aos trabalhos, passou-se à abertura dos
presentes'
envelopes ,,proposta", os quais foram examinados e rubricados por todos os
prosseguindo com

os trabalhos, foi consultado o

representante

da PROESPLAN

vitor odilmar Morgato presente para saber se teria alguma
havendo nenhuma
observaçã o a fazer relativamente as propostas apresentadas, näo
ø
ENGENHARIA senhor

de análise técnica
objeçäo em relaçäo às mesmas. Ato contínuo constatou-se a necessidade
decidiu à senhora
das propostas por parte da Diretoria Solicitante. Diante de todo o exposto
presidente da comissäo Especial Permanente de Licitações suspender os trabalhos, para
do julgamento
posterior análise das "propostas" apresentadas, sendo certo que o resultado
endereços
será informado aos interessados, na forma da lei, bem como nos Seg uintes
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eletrônicos: pRoESpLAN ENGENHAR¡A vitorl@proesplan.com.br, EEFICO
mais houvesse a ser tratado',
SANEAMENTO LTDA comelcial@eeficq,-coF.þr. como nada
presente ata, que segue assinada
foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a

de Licitaçöes e
pelos membros titulares e suplentes da comissäo Especial Permanente
direito desejados'
representantes presentes, para que surtam os efeitos de fato e
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