Prefeitura Municipal de Aguaí
Avenida Olinda Cruz Braga, 215 – Parque Interlagos - CEP.: 13.860-000 - Aguaí - SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Aguaí, 10 de outubro de 2017.
Ofício Nº SECADM/COMP - 176/2017
Do Presidente da Comissão Especial de Licitação.
A Ilmª Srª Josiany Djamily Bergamin Costa.
D.D. Sócia Proprietária da empresa Bergamin Sinalização Viária Ltda – EPP.
Assunto: Decisão acerca de recurso licitatório impetrado.
Ref.: Processo Licitatório nº 083/2017 – Carta Convite nº 001/2017.

Comunico a V.Sª que o recurso administrativo impetrado por essa empresa, contestando
decisão da Comissão Especial de Licitação por declarar vencedora a Visual Sinalização Viária e
Construções Ltda na licitação referenciada, para contratação dos serviços de realização da sinalização
viária da cidade de Aguaí/SP, foi deferido pelos integrantes da comissão, com fundamentação no
Parecer Jurídico constante do anexo.
Diante do exposto, consulto se há interesse da empresa em oferecer uma proposta menor
que o valor de R$ 118.403,02 (cento e dezoito mil quatrocentos e três reais e dois centavos), ofertado
pela classificada em primeiro lugar no certame, consoante inciso I do art. 45 da Lei Complementar
123/2006.
Caso a Bergamin Sinalização Viária Ltda – EPP tenha interesse em apresentar proposta
abaixo do valor suso declinado, a fim de ser contratada para a realização dos serviços objeto da
licitação ora em pauta, solicito enviar para o setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Aguaí, sito
Avenida Olinda Cruz Braga, 215, Parque Interlagos - CEP.: 13.860-000, Aguaí/SP, documentação
pertinente ao assunto, declarando de forma expressa o valor da nova oferta de preço,
correspondente ao Processo Licitatório nº 083/2017 – Carta Convite nº 001/2017.
Aproveito a oportunidade para externar meus protestos de consideração.

FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA
Presidente
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Aguaí, 10 de outubro de 2017.
Ofício Nº SECADM/COMP - 177/2017
Do Presidente da Comissão Especial de Licitação.
Ao Ilmº Sr Paulo Roberto Pereira.
D.D. Sócio Gerente da empresa Visual Sinalização Viária e Construções Ltda.
Assunto: Decisão acerca de recurso licitatório impetrado.
Ref.: Processo Licitatório nº 083/2017 – Carta Convite nº 001/2017.

Comunico a V.Sª que a Bergamin Sinalização Viária Ltda – EPP, segunda colocada na
licitação referenciada, impetrou recurso tempestivo, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93,
contestando decisão da Comissão Especial de Licitação por declarar vencedora a Visual Sinalização
Viária e Construções Ltda no certame referenciado, para contratação dos serviços de realização da
sinalização viária da cidade de Aguaí/SP, ao argüir ser pequena empresa e, portanto, detentora dos
benefícios da Lei Complementar 123/2006.
Com decisão calcada no Parecer Jurídico emitido pela douta Consultoria Jurídica
municipal, constante do anexo, o recurso foi deferido pelos integrantes da comissão.
Diante do exposto, os serviços objeto da licitação ora em pauta serão adjudicados à
segunda classificada no certame, caso a empresa recorrente ofereça uma proposta menor que o valor de
R$ 118.403,02 (cento e dezoito mil quatrocentos e três reais e dois centavos).
Esclareço que será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de
recurso, a contar da data publicação no D.O.E do presente ato, nos termos da letra “a” do art. 109 da
Lei 8.666/93.
Aproveito a oportunidade para externar meus protestos de consideração.

FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA
Presidente

