
CARTA-CONVITE Nº 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004444/2020 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA 
CIVIL NA CAPTAÇÃO D´ÁGUA BRUTA “JUCA BENTO”, RUA VICENTE JOSÉ ALBERTI, NESTE 
MUNICÍPIO DE AMPARO/SP, CONFORME EDITAL E ANEXOS. PARECER DA COMISSÃO DE 
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES REFERENTE AO ENVELOPE Nº 1 “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” Aos quatorze dias do mês de Janeiro do ano corrente de dois mil e vinte e dois às 
09h30m, reuniram-se na sala de reuniões da Autarquia, a presidente e os membros da Comissão 
Julgadora de Licitação do SAAE, para fins de deliberar detida analise quanto à documentação 
relativa ao ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do certame licitatório em 
referência, das empresas: N FERNANDES DESIGN EIRELI ME, POTENCIAL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI e THREE F. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, sendo:  

 
LICITANTE(S) MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

N FERNANDES 
DESIGN EIRELI 
ME 

Após análise de toda a documentação a empresa licitante encontra-se em 
situação IRREGULAR, portanto INABILITADA, pelas razões abaixo expostas: 
 
- Não apresentou a documentação técnica prevista no Edital. 
 

POTENCIAL 
CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS 
EIRELI 

Após análise de toda a documentação a empresa licitante encontra-se em 
situação IRREGULAR, portanto INABILITADA, pelas razões abaixo expostas: 
- A forma de apresentação da documentação técnica exigida para o 

certame diverge das disposições contidas no item 4.2 do Edital. 
 

THREE F. 
ENGENHARIA E 
CONSULTORIA 
EIRELI 

 
Após análise de toda a documentação a empresa licitante encontra-se em 
situação IRREGULAR, portanto INABILITADA, pelas razões abaixo expostas: 
 
- A empresa apresentou a documentação técnica prevista no Edital e 

compatível com o objeto licitado, porém o atestado de capacidade técnica 
e CAT’s não estão em nome da licitante, conforme prevê o edital. 
 

 
DA CONCLUSÃO: Diante da análise da documentação, a Presidente e os membros da Comissão 
Julgadora de Licitações, resolvem por unanimidade INABILITAR todas as empresas sendo: 1) N 
FERNANDES DESIGN EIRELI ME 2) POTENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 3) 
THREE F. ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI pelos motivos elencados acima. Nesta 
entoada, unicamente a critério da administração do SAAE AMPARO, concede-se às empresas 
participantes, correspondente à lavratura deste ato, o prazo de 08 (oito) dias uteis para a 
apresentação de nova documentação de habilitação, nos termos do artigo 48 §3º da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, marcando diante mão a reabertura da sessão pública para o dia 
27/01/2022 as 09:30h na sala de reuniões da autarquia. Finalmente, publicar-se-á o presente ato 
na imprensa oficial do Estado de SP e/ou no Jornal Oficial do Município de Amparo/SP, com sua 
respectiva inclusão no sitio eletrônico da Autarquia www.saaeamparo.sp.gov.br, e por fim com a 
afixação do mesmo em quadros de avisos (locais de costume), ficando os autos disponíveis na 
divisão de suprimentos desta autarquia para vistas aos interessados. 

 

MARLI ROLEDO MAIORAL                                         
                                                              Presidente da C.P.J.L  
                                                      Amparo, 14 de janeiro de 2022 
 
 


