SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Pio XII - 140 - Centro
CGC - 20.352.712/0001-87
Senador Firmino - Minas Gerais
TELEFAX: (032) 536-1126

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DA
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.

Às 09:00 horas do dia dois do mês de outubro de 2009, no escritório do SAAE situado à rua Pio XII, 140 - na cidade de Senador Firmino, em sessão pública, foi
procedido o recebimento dos envelopes contendo os documentos de Habilitação e
Propostas ao Convite nº 005/2009. Foram recebidos os envelopes das empresas:
Cerâmica Santa Maria Ltda, Parapuan e Cerâmica Saneatec. Às 09:05 horas foi
procedida a abertura dos envelopes de habilitação, tudo nos termos da Lei
8.666/93 e suas posteriores alterações. Não esteve presente nenhum dos
representantes das empresas convidadas. Comprovada a inviolabilidade dos
envelopes apresentados, foi aberto o envelope contendo a documentação para
habilitação, cujo conteúdo foi rubricado por mim, que sou responsável por essa
Licitação. Examinando a documentação de habilitação apresentada e conferida a
sua autenticidade, decidi pela Habilitação de todas as empresas citadas
anteriormente. Todas as empresas apresentaram termo de renuncia quanto ao
prazo recursal, porém desconsiderei o termo enviado pela Parapuan que ao citar o
numero do convite, equivocadamente citou convite 028/2009, ao invés de 05/2009.
Os envelopes lacrados, contendo a proposta de preço, foram rubricados por mim e
guardados. Nesta mesma data as empresas habilitadas serão comunicadas via
fax e/ou e-mail que a data de abertura das Propostas conforme art. 109 parágrafo
6º será no dia 07 (sete) de outubro de 2009 às 09:00 horas na sede do escritório
do SAAE - situado à rua Pio XII, 140 - na cidade de Senador Firmino. Nada mais
havendo a tratar, foram os trabalhos encerrados. Eu, Gustavo, responsável pela
Licitação, lavrei a presente ata.
Senador Firmino-MG, 02 de outubro de 2009.

Gustavo Cotta Moreira
Responsável pela Licitação.

