
LICITAÇÃO: Processo nº 000920/2020 – ÓRGÃO: Serviço Autônomo de Água e Esgotos de 
Amparo/SP – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NO 
DISTRITO DE ARCADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TUDO 
O MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, CONFORME EDITAL E ANEXOS. PARECER DE 
JULGAMENTO, ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA: “...através da C.P.J.L., TORNA PÚBLICO 
a todos quanto possa interessar que, procedeu no dia 03/06/2020 o JULGAMENTO do 
Envelope 2 – “Proposta”, conforme ata de Abertura constante de fls. 356 e 357. Após DETIDA 
ANÁLISE das propostas das empresas habilitadas, foram previamente constatados e 
classificados os seguintes valores: 1 - SANORTE SANEAMENTO E LOCAÇÕES EIRELI, R$ 
513.991,95 (quinhentos e treze mil novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco 
centavos) / 2 - LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP, R$ 640.073,84 
(seiscentos e quarenta mil setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e 3 - SANIOTO 
CONSTRUÇÕES EIRELI, R$ 659.656,50 (seiscentos e cinquenta e nove mil seiscentos e 
cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). Em ato continuo, o presidente e os membros da 
Comissão decidiram diligenciar quanto a melhor proposta apresentada, utilizando-se dos 
princípios da razoabilidade e economicidade. Desta forma, neste ato decide-se por 
UNANIMIDADE declarar vencedora da presente licitação a empresa SANORTE 
SANEAMENTO E LOCAÇÕES EIRELI por ofertar o “MENOR PREÇO GLOBAL”, na 
importância de R$ 513.991,95 (quinhentos e treze mil novecentos e noventa e um reais e 
noventa e cinco centavos), que encontra-se abaixo do preço médio de mercado constante nos 
autos do processo administrativo nº 000920/2020, bem como cumprir todos os requisitos e 
exigências do edital. Após respectiva inclusão no sitio eletrônico da Autarquia 
www.saaeamparo.sp.gov.br, envio por meio eletrônico (e-mail) as empresas participantes e 
ainda, publicação na imprensa Oficial do Município de Amparo/SP,  fica aberto o prazo 
recursal de 05 (cinco) dias úteis nos termos do §6º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 para 
interposição de recursos em face da presente decisão, respeitando a legislação pertinente 
para tal contratação. Por fim, os autos permanecem disponíveis na Divisão de Suprimentos 
desta Autarquia para vistas dos interessados. 
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Amparo, 03 de Junho de 2020. 
 

JOSE SCABORA 
-Presidente da CPJL-  
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