
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 85/2020.
Tomada de Preços nº 01/2020.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Construção  da  Cobertura  Metálica  da  Área  para
Transferência  de  Resíduos  Sólidos  -  Centro  de
Transferência  de  Ourinhos  –  CTO,  Localizado  na
Estrada do Pinho, S/N – Our 365 – Sitio Santa Cruz,
Bairro do Pinho – Ourinhos/SP, com Fornecimento de
todo Material, Equipamentos e Mão de Obra.
“Tendo em vista  o parecer  da Procuradoria,  que ora
acolho integralmente como fundamento da decisão e
esta integra, proferida nos autos da Licitação Pública
na  modalidade  Tomada  de  Preços  nº  01/2020  –
Processo  nº  85/2020,  que  objetiva  a  contratação  de
empresa especializada para construção da  cobertura
metálica da área para transferência de resíduos sólidos
-  Centro  de  Transferência  de  Ourinhos  –  CTO,
localizado na Estrada do Pinho, S/N – Our 365 – Sitio
Santa  Cruz,  Bairro  do  Pinho  –  Ourinhos/SP,  com
fornecimento de todo material, equipamentos e mão de
obra, bem como para cumprir a Licença de Operação
do Transbordo Nº 59002125, Processo Nº 59/00376/18
com prazo de validade de 05 (cinco) anos, mas com
risco de cancelamento caso as exigências da referida
L. O. não sejam cumpridas integralmente e no prazo
máximo de 01 (um) ano, conforme observações da L.
O. no item 04: “constatação do não atendimento das
exigências técnicas acima e/ou da inconsistência das
informações  prestadas  pelo  usuário  implicará,
automaticamente,  no  cancelamento  da  presente
licença.”  Desta  forma,  DETERMINO que  se  deva
convocar  a  empresa  EMR  CONSTRUTORA  EIRELI
ME  para  apresentação  de  todos  os  documentos
corrigidos (envelope de Proposta) atualizado conforme
edital, tendo em vista ser a única empresa participante
do certame na fase de proposta, aplicando-se o artigo
48, § 3º da Lei  8.666/93,  bem como demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie. Encaminhe-se o
presente à Gerência de Compras para a adoção das
medidas  cabíveis  e  prosseguimento  do  processo em
seus ulteriores termos.”
A  Superintendência  de  Água  e  Esgoto  de  Ourinhos
CONVOCA a empresa EMR CONSTRUTORA EIRELI
ME  para  continuidade  da  sessão  de  abertura  de
envelope de proposta iniciada em 19 de novembro de
2020  com  a  apresentação  de  novo  envelope  de
proposta com documentos integrantes a esta corretos,
o qual deverá ser protocolado até às 09:00 horas do
dia 22 de janeiro de 2021, na sede desta Autarquia,
localizado na Avenida Altino Arantes, nº 369, Centro,
através do representante legal da empresa licitante ou
pessoa  devidamente  autorizada,  sendo  este  aberto
em sessão pública a ser realizada no mesmo dia,
às  09h30m na  Diretoria  de  Administração,  na  sede
desta Autarquia, localizado na Avenida Altino Arantes,
nº 369, Centro.  conforme aplicação do artigo 48, § 3º
da Lei 8.666/93.
Ourinhos, 04 de janeiro de 2020.
Inacio Jose Barbosa Filho.
Superintendente.


