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Carta-Convite  nº 01/2021 

CARTA-CONVITE Nº 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002844/2021 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA OBTENÇÃO DE LICENÇAS E ELABORAÇÃO DE PROJETO 
BÁSICO PARA EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO (REPRESA) NO RIO CAMANDUCAIA, 
CONFORME EDITAL E ANEXOS. 

PARECER DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES 
REFERENTE AO ENVELOPE Nº 1 “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano corrente de dois mil e vinte e um às 
09h00m, reuniram-se na sala de reuniões da Autarquia, o presidente suplente 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: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA 
EPP, INFRAACQUA ENGENHARIA LTDA E AMPLAR ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL 
LTDA. 

LICITANTE(S) MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

TCA SOLUÇÕES E 
PLANEJAMENTO 
AMBIENTAL LTDA EPP 

Após análise de toda a documentação a empresa licitante encontra-se em 
situação IRREGULAR, portanto INABILITADA a prosseguir no presente 
certame, pelas razões abaixo expostas: 
 

• De acordo com o item "7" alinea "b" do termo de referência 
constante no Edital, prevê que a empresa interessada em participar 
do certame, deverá possuir Certidão de Registro no CREA, com no 
mínimo 01 Engenheiro Civil e 01 Engenheiro Ambiental. De acordo 
com o documento apresentado pela empresa em questão, a 
mesma possui somente cadastrado junto ao órgão técnico 01 
Engenheiro Civil, estando assim divergente com o solicitado; 

 

INFRAACQUA 
ENGENHARIA LTDA 

Após análise de toda a documentação a empresa licitante encontra-se em 
situação IRREGULAR, portanto INABILITADA a prosseguir no presente 
certame, pelas razões abaixo expostas: 

- De acordo com o item "7" alinea "b" do termo de referência 
constante no Edital, prevê que a empresa interessada em participar 
do certame, deverá possuir Certidão de Registro no CREA, com no 
mínimo 01 Engenheiro Civil e 01 Engenheiro Ambiental. De acordo 
com o documento apresentado pela empresa em questão, a 
mesma possui somente cadastrado junto ao órgão técnico 01 
Engenheiro Ambiental, estando assim divergente com o solicitado; 

- Quanto o Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo 
Técnico, a empresa apresentou documento divergente com o 
objeto; 
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AMPLAR ENGENHARIA 
E GESTÃO AMBIENTAL 
LTDA 

 
Após análise de toda a documentação a empresa licitante encontra-se em 
situação IRREGULAR, portanto INABILITADA a prosseguir no presente 
certame, pelas razões abaixo expostas: 

• De acordo com o item "7" alinea "b" do termo de referência 
constante no Edital, prevê que a empresa interessada em participar 
do certame, deverá possuir Certidão de Registro no CREA, com no 
mínimo 01 Engenheiro Civil e 01 Engenheiro Ambiental. De acordo 
com o documento apresentado pela empresa em questão, a 
mesma possui somente cadastrado junto ao órgão técnico 01 
Engenheiro Ambiental, estando assim divergente com o solicitado; 

• Quanto o Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo 
Técnico, a empresa apresentou documento divergente com o 
objeto; 

 
 

 

DA CONCLUSÃO: 

Diante da análise da documentação, os membros da Comissão Julgadora de Licitações, 
resolvem por unanimidade INABILITAR todas as empresas sendo: 1) TCA SOLUÇÕES E 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA EPP 2) INFRAACQUA ENGENHARIA LTDA 3) 
AMPLAR ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL LTDA pelos motivos elencados acima, 
preliminarmente declarando o presente certame como FRACASSADO. 

Após publicação na imprensa oficial do Estado de SP e/ou no Jornal Oficial do Município de 
Amparo/SP e por fim, com sua respectiva inclusão no sitio eletrônico da Autarquia 
www.saaeamparo.sp.gov.br será aberto o prazo recursal de 02 (dois) 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, sendo iniciada a contagem de prazo a partir do ultimo ato executado 
constante dos autos, respeitando a legislação pertinente ao escopo da licitação. 
 
 

Amparo, 24 de setembro de 2021 

(assinado no original) 
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  TAUAN TEDESCHI BUZO                                                        
    Presidente Suplente da C.P.J.L 

 

LUIS PAULO FAJONATO 

Membro 

 

GUSTAVO ZAMBOIM PIETRAFEZA 

Membro 
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