
 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 
 

Processo FAPESP nº 19/351-M 
Convite:  01/2019 
Tipo:  Menor Preço Global 
Objeto:      Contratação de empresa de engenharia para realização de serviço de reforma, 

na Presidência - 1º Pavimento, a fim de abrigar a futura sala da Controladoria 
Geral e retrofit das áreas contíguas, como a Sala do CTA, a Sala da Assessoria 
da Presidência e Gabinete da Presidência. 

 
 
O Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos da FAPESP, no uso de suas atribuições, 
comunica que o Convite FAPESP nº. 01/2019 é extensivo às empresas cadastradas no 
CAUFESP, que manifestaram interesse em participar, por escrito, até 10 horas do dia 30 de 
janeiro de 2020 nos termos do subitem 8.1.2. do Edital, conforme §3º, artigo 22, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  
 
O Edital do Convite FAPESP nº. 01/2019 e todos os arquivos eletrônicos a ele vinculados 
serão fornecidos gratuitamente, podendo ser retirados no período de 24/01/2020 a 
30/01/2020, horário das 8h às 17h, na sede da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 
de São Paulo – FAPESP, na Gerência de Licitações, Patrimônio e Suprimentos, situada na 
Rua Pio XI, nº 1.500, 4º andar, Alto da Lapa, São Paulo – Capital. O Edital também ficará 
disponível no site da instituição (http://www.fapesp.br) para consulta e download. Os 
esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão 
disponibilizados na página da Internet da FAPESP. 
 
A VISTORIA do(s) local(is) dos serviços é obrigatória e deverá ser realizada pela licitante 
que apresentar interesse. A vistoria poderá ser realizada no período de 24/01/2020 a 
30/01/2020 (nos dias úteis e em horário de expediente), mediante prévio agendamento pelo 
telefone (0_11) 3838-4353 com o Setor de Infraestrutura, no horário das 08h às 17h, vedado 
o agendamento de data única para todos os interessados. 
 
A data limite para entrega dos envelopes será no dia 31 de janeiro de 2020, até às 10h00min, 
com abertura na mesma data após o término do período de credenciamento, no Auditório da 
FAPESP localizado no 4º andar. 

 
*OBS: A FAPESP suspenderá suas atividades no período de 21 dezembro de 2019 a 23 de janeiro 
de 2020, reabrindo ao público externo em 24 de janeiro de 2020. 
 

 
São Paulo, 16 de dezembro de 2019. 

 

Michel Andrade Pereira 
Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos 


