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RETIFICAÇÃO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE DE N° 01 - DOCUMENTAÇÕES, 
APRESENTADO EM ATENÇÃO À TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020.  

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 15h3Omin reuniu-se na Sede 
Administrativa do SAAE, na Avenida Joaquim Carlos - n° 1539 - Vila São José na cidade de Pedreira, 
Estado de São Paulo, a Comissão Permanente de Licitações (Copel), designada pelo Diretor Geral 
Interino, Sr. Leonardo Selingardi, através da Portaria n° 04/2020, de 02 de Janeiro do ano de 2020, tendo 
como PRESIDENTE SUPLENTE DA COPEL o Sr. Jonas Lucio Amorin e membros a Srta. Brenda Ramalho de 
Moraes (MEMBRO PERMANENTE DA COPEL); Srta. Jeice Aparecida Rossi (MEMBRO PERMANENTE DA 
COPEL), Sr. José Moretti Neto (MEMBRO PERMANENTE DA COPEL), e o Sr. Sérgio Marcos Pinto (MEMBRO 
TÉCNICO), para expor e em seguida retificar o seguinte fato: Na ata em epígrafe, por um lapso, não foi 
constado sobre o prazo recursal, nos termos do art. 109, I, "a" da Lei Federal 8.666/93. Diante disso, fica 
acrescido na ata a informação de que "Fica aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, I, "a" da Lei 
Federal 8.666/93". Também na ata em epígrafe, foi constado que "Diante disso, esta comissão 
encaminha todo o processo licitatório para decisão da aplicação do referido artigo pela autoridade 
superior, o qual as empresas serão comunicadas após a decisão", porém o correto seria "Diante disso, 
após o prazo recursal, esta comissão encaminhará todo o processo licitatório para decisão da 
aplicação do referido artigo pela autoridade superior, o qual as empresas serão comunicadas após a 
decisão". Sendo assim, tendo em vista as falhas em comento, ficam RETIFICADAS  estas informações na 
ata em questão. Nada mais havendo a Comissão lavrou a presente ata a qual será encaminhada via 
e-mail às três licitantes participantes do certame, e a mesma, em seu inteiro teor, também será 
divulgada no site da Autarquia, através do portal www.saaepedreira.com.br, no link LICITAÇÕES, junto 
ao edital de tomada de preços correspondente. Pedreira (SP), 24 de setembro de 2020, às 16h0Omin. 
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