
 
 
 

 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS – S.A.A.E. 
Lei Municipal n.º 06, de 18 Janeiro de 1957. 

CNPJ: 05.696.125/0001-11 
 

 
 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 S.A.A.E, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2021.  

 

Pelo presente instrumento de Prorrogação, referente a Chamada Pública n°001.2021 
S.A.A.E, que tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de 
recebimento de faturas de contas de água, adequadas ao padrão FEBRABAN de 
arrecadação, emitidas pelo serviço autônomo de águas e esgotos de Santa Izabel do Pará 
(SAAE/SIP), pago através de agentes arrecadadores, correspondentes bancárias casas 
lotéricas, autoatendimento em caixa eletrônico e internet mobile, neste ato representada 
pela, Srª. Itamara Pereira Amintas, no uso de suas prerrogativas legais e com fundamento 
na Lei nº 8666/1993 e alterações. 
 
Considerando que o Serviço Autônomo de Água e Esgotos publicou em 13 de outubro de 
2021, Edital de Chamamento Público n°001.2021, que teve seu período compreendido 
entre 13/10/2021 a 28/10/2021, uma vez que este serviço realmente e necessários e 
imprescindíveis ao pleno e integral desempenho, funcionamento, das atividades e 
atribuições da Autarquia Municipal, serão mantidos todos os termos e condições do Edital, 
inclusive no que se refere aos valores, objeto e demais condições, ocorrendo apenas a 
prorrogação do prazo para credenciamento por interesse da administração. 
 
Com o prazo de prorrogação estendido por mais 15 (quinze) dias, as inscrições dos 
interessados a participar do credenciamento do serviço constante no objeto poderão ser 
feitas até o dia 19 de novembro de 2021, a documentação necessária para participar deste 
processo de chamamento público deverá ser entregue, em envelope lacrado de segunda 
a sexta-feira, no horário entre 08:30hs às 14:00 hs, no setor de licitação na Prefeitura 
Municipal de Santa Izabel, na Av. da Republica, n° 1801, Bairro: Triângulo, Santa Izabel-
PA, CEP N° 68790-000. A integra do edital poderá ser adquirido no setor de licitações da 
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará - PA. 
 
Ressaltamos que ficam mantidas todas as Cláusulas e condições do Edital de 
Chamamento Público. 
 
 
 

Santa Izabel do Pará, 05 de novembro de 2021. 
 
 
 

ITAMARA PEREIRA AMINTAS  
PRESIDENTE- CPL S.A.A.E 

PORTARIA N°010/2021 
DECRETO N° 112/2021 
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