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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” NOS TERMOS DO ARTIGO 48 §3º DA LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO ABERTURA E JULGAMENTO DO 

ENVELOPE 2 –“PROPOSTA COMERCIAL”. Aos vinte e sete 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 nova documentação relativa ao ENVELOPE Nº 01 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do certame licitatório em referência, em especial 
àquelas que ensejaram a previa inabilitação das empresas participantes N FERNANDES 
DESIGN EIRELI ME, POTENCIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e THREE F. 
ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, nos termos do artigo 48 §3º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

LICITANTE(S) MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

N FERNANDES DESIGN 
EIRELI ME 

Após análise da documentação apresentada à este tempo e ocasião, 
informamos que a mesma encontra-se em situação REGULAR, 
portanto estando apta a então prosseguir no certame. 
 

POTENCIAL 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI 

Após análise da documentação apresentada à este tempo e ocasião, 
informamos que a mesma encontra-se em situação REGULAR, 
portanto estando apta a então prosseguir no certame. 

 

THREE F. ENGENHARIA 

E CONSULTORIA EIRELI 

 
Após análise da documentação apresentada à este tempo e ocasião, 
informamos que a mesma encontra-se em situação REGULAR, 
portanto estando apta a então prosseguir no certame. 

 

 
Em ato continuo. a Presidente da Comissão, solicitou a todos para que todos verificassem a 
inviolabilidade dos envelopes e os rubricassem. Deste modo, a Comissão Julgadora procedeu à 
abertura do ENVELOPE Nº 2 “PROPOSTA COMERCIAL” constatando os seguintes e preliminares 
valores: 
 

LICITANTE(S) VALOR TOTAL GLOBAL 

1 - POTENCIAL CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI 

R$ 293.120,25 (duzentos e noventa e três mil cento e 
vinte reais e vinte e cinco centavos) 
 

2 - THREE F. ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EIRELI 

R$ 295.798,41 (duzentos e noventa e cinco mil 
setecentos e noventa e oito reais e quarenta e um 
centavos). 
 

3 - N FERNANDES DESIGN EIRELI ME 
R$ 295.798,50 (duzentos e noventa e cinco mil 
setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) 

 

 

Conhecidos e detidamente analisados os valores e seus respectivos desdobramentos, o 
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presidente e os membros da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações decidem por 
UNANIMIDADE declarar vencedora da presente licitação a empresa POTENCIAL 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI por ofertar o “MENOR PREÇO GLOBAL”, na 
importância de R$ 293.120,25 (duzentos e noventa e três mil cento e vinte reais e vinte e 
cinco centavos) qual se encontra abaixo do preço médio constante nos autos do processo 
administrativo nº 004444/2020, bem como cumprir todos os requisitos e exigências do edital. 
Após publicação em local de costume (Quadro de Avisos), respectiva inclusão no sitio 
eletrônico da autarquia (www.saaeamparo.sp.gov.br), e ainda, publicação na imprensa oficial 
do estado de São Paulo e/ou Município de Amparo/SP para ciência de qualquer interessado, 
fica aberto o prazo recursal de 02 (dois) dias uteis, nos termos do §6º do Art. 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93 para interposição de recursos em fase da presente decisão, sendo 
iniciada a contagem de prazo a partir do último ato executado constante dos autos, 
respeitando a legislação pertinente para tal contratação. Por fim, os autos permanecem 
disponíveis na Divisão de Suprimentos desta autarquia para vistas dos interessados. 

 
Amparo, 27 de janeiro de 2022. 

           (assinado no original) 

 

               MARLI ROLEDO MAIORAL                                                         
                   Presidente da C.P.J.L 

                -SAAE AMPARO- 

 

 

 


