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LICITAÇÃO

-

seguintes, após acolhimento parcial dos recursos administrativos interpostos:
NTAEGEA = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 2,75 + 4,00 + 3,00 + 7,00 + 12,75 =

ATA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS

29,50

ADMINISTRATIVOS – ENVELOPE Nº 02

NTÁGUAS DE ESTIVA GERBI = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 5,00 + 6,75 +

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018

9,00 + 10,00 + 10,00 = 40,75

OBJETO: OUTORGA DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS As justificativas para a pontuação atribuída a cada um dos tópicos constam do
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DE ESTIVA GERBI/SP

relatório elaborado pela consultoria técnica, as quais passam a fazer parte da
presente ata como se nela estivessem transcritas.
Com o julgamento dos recursos administrativos relativos às propostas

Em sessão pública ocorrida no dia 05 de fevereiro de 2019, as 09:00 horas, na técnicas, fica designada a data de 26/04/2019 às 10:00hs para abertura dos
sala de Licitação, no Paço Municipal, situada a Av. Adélia Callefi Gerbi, nº 15, envelopes contendo as propostas comerciais.
neste Município de Estiva Gerbi, foi realizada a sessão pública de abertura dos
envelopes contendo as propostas técnicas ofertadas pelas concorrentes

Estiva Gerbi, 22 de abril de 2019

habilitadas na Concorrência nº 001/2018, destinada à outorga da concessão
dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento

Mario Carlos Vita Junior
Presidente da Comissão Especial de Licitação

sanitário de Estiva Gerbi/SP.
Após análise criteriosa empreendida pelo corpo técnico contratado e pela
Comissão de Licitações o resultado do julgamento das propostas técnicas foi o

Antônio Eugenio Madruga
Secretario da Comissão Especial de Licitação

seguinte:
AEGEA

CONVITE

-

EXPEDIENTE

-

NTAEGEA = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 1,75 + 1,00 + 3,00 + 7,00 + 14,25 =
27,00
CONSÓRCIO ÁGUAS DE ESTIVA GERBI
NTAGUAS DE ESTIVA GERBI = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 5,00 + 6,75 +
9,00 + 9,00 + 11,50 = 41,25
Foi outorgada às licitantes, nos termos do item 23 do edital, a oportunidade
para apresentação de recursos administrativos, sendo que ambas as licitantes
habilitadas, AEGEA e Consórcio Águas de Estiva Gerbi, apresentaram suas
razões recursais.
Apenas o recurso apresentado pela AEGEA foi contra razoado, a despeito de a
empresa em questão ter sido devidamente intimada da interposição de recurso

A publicação do Semanário Oficial do Município de Estiva Gerbi
obedece á Lei nº 926 de 03 de Fevereiro de 2017, que cria o Diário
Analisando de forma detida os fundamentos de recurso chegados a esta
Oficial Eletrônico do Município.
pelo Consórcio Águas de Estiva Gerbi.

Comissão, com auxílio da análise técnica empreendida pelo corpo técnico,

Este Semanário veicula atos oficiais do município, e outros atos de
interesse do Executivo e da Câmara Municipal.
Com fundamento nas razões expostas e apresentadas no relatório da
somos pelo acolhimento parcial de ambos os recursos interpostos.

assessoria, as quais ora são encampadas como razões de decidir, as notas
técnicas das propostas técnicas apresentadas pelas licitantes passam a ser as

Sua produção está sob a responsabilidade da Assessoria de
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