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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

     PARECER DA COMISSÃO LICITAÇÕES E 

             MANIFESTAÇÃO/AUTORIZAÇÃO 

  CARTA CONVITE Nº 01/2020 
 
 
LICITAÇÃO: Processo nº 001648/2020 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – 
MODALIDADE: Carta-Convite nº 01/2020.  OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA CIVIL NAS INSTALAÇÕES DO REFEITÓRIO DO NÚCLEO 
OPERACIONAL - SAAE, CONFORME NORMAS TÉCNICAS; COM PREVISÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL BÁSICO, MANUTENÇÃO DE CANTEIRO, 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL, MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, REFEIÇÕES E ALOJAMENTOS, DESPESAS FINANCEIRAS, FATORES DE RISCOS E 
IMPREVISTOS, E TUDO O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS 
PREVISTOS, CONFORME EDITAL E ANEXOS. PARECER DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DE 
LICITAÇÕES: Aos trinta dias do mês de Abril do ano corrente de dois mil e vinte às 09h30m, reuniram-se na 
sala de reuniões da Autarquia, o presidente e os membros da Comissão Julgadora de Licitações do SAAE para 
analisar a documentação relativa ao Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação do certame licitatório em 
referência, da empresa: EXATA CONSTRUTORA LTDA. Em verificação aos autos, podemos apontar os 
desdobramentos em convidar o maior numero de participantes possíveis conforme fls. 73 a 78, não bastasse 
seguem encartados aos autos comprovantes de recebimento conforme fls. 79 à 89, das empresas METTA 
CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES EIRELI, MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA EPP, EXATA 
CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA NORBEX EIRELI.. Não menos importante, ocorreu diante mão a 
AMPLIAÇÃO da concorrência COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, JORNAL 
REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO e IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SP na data de 17 de abril de 
2020 conforme as fls. 91 à 93 dos autos, e ainda, a disponibilização no sitio eletrônico da autarquia, e que, mesmo 
após os trabalhos, somente 01 (uma) empresa manifestou interesse em participar do certame. Cabe a esta 
comissão destacar, que conforme determina o artigo 22, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93, a modalidade convite deve 
contar com fornecedores cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três), e  quando 
por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo 
de licitantes exigidos, deve o ente público justificar sua contratação ou repetir o convite. Desta forma a presente 
comissão SUGERE, a REPETIÇÃO do certame e AMPLIAÇÃO DO CONVITE A OUTROS INTERESSADOS de 
forma direta, devidamente precedida de PUBLICAÇÃO, nas imprensas supracitadas e disponibilização no sitio 
eletrônico na autarquia. Nada mais havendo a constar, a presente Ata foi lavrada, a qual vai assinada pelo 
presidente e por todos os membros da Comissão, qual será afixada em local de costume,  bem como se expedindo 
ainda comunicação às empresas licitantes. 

Amparo, 30 de Abril de 2020. 

JOSE SCABORA – assinado no original 
Presidente da CPJL – SAAE Amparo/SP 

 
LICITAÇÃO: Processo nº 001648/2020 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo/SP – 
MODALIDADE: Carta Convite nº 01/2020.  OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de 
obras de reforma civil nas instalações do refeitório do núcleo operacional - saae, conforme normas técnicas; com 
previsão e fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramental básico, manutenção de canteiro, 
administração central e local, mobilização e transporte de pessoal, materiais e equipamentos, refeições e 
alojamentos, despesas financeiras, fatores de riscos e imprevistos, e tudo o mais que se fizer necessário para 
atendimento dos requisitos previstos, conforme edital e anexos. MANIFESTAÇÃO/AUTORIZAÇÃO: Em razão do 
constante dos autos e com base nas Leis Federais nºs. 8.666/93 com suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 
e pela Lei Complementar nº 147/14, no que couber e em especial a manifestação da Comissão Permanente de 
Julgamento de Licitações constantes neste processo às fls. 85 e 86, observadas as cautelas legais, que acolho e 
AUTORIZO a REPETIÇÃO DO CERTAME, ficando aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, nos termos do 
art. 109 da Lei nº 8666/93, em face da presente decisão, e não menos importante, sendo divulgado para ciência de 
qualquer interessado com a inclusão deste comunicado no sítio eletrônico da Autarquia, bem como se expedindo 
ainda comunicação por meio eletrônico (e-mail) às empresas licitantes, em face da presente decisão. Por fim, os 
autos permanecem disponíveis na divisão de suprimentos desta Autarquia para vistas dos interessados. Publique-
se; 

                                                                            Amparo, 04 de Maio de 2020.  
                                                     LAURA PETRI GERALDINO – assinado no original 

Superintendente – SAAE Amparo/SP 


