
 Prefeitura Municipal de Aguaí 

Avenida Olinda Cruz Braga, 215 – Parque Interlagos - CEP.: 13.860-000 - Aguaí - SP 
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  

Aguaí, 03 de maio de 2018. 

Ofício Nº SECADM/LICIT - 184/2018 

Do Sr. Gerente de Licitações 

Ao(a)s Sr(a)s. Licitantes do Convite nº 003/2017 

Assunto: Abertura de Envelopes de Proposta 

 

 

 

 

 

 

Considerando que a empresa LUIZ AUGUSTO DOTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA 

- ME não apresentou recurso referente à sua inabilitação no prazo estipulado, pela não apresentação 

dos referidos itens:  

3. Qualificação Técnica - 3.5. Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal 

técnicos adequados e disponíveis para a realização do objeto da presente licitação;  

4. Qualificação econômica-financeira - 4.4.2. Que todo e qualquer contrato de 

subempreitada relacionada com a obra deverá ser previamente submetida à Prefeitura que, por sua vez, 

estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e, se concordar, deverá dar anuência expressa;  

3. Qualificação Técnica: 3.3 - Comprovação de aptidão da empresa (capacitação 

técnico-operacional) para a execução do objeto da licitação, nas características, quantidades e prazos 

especificados no edital, mediante a apresentação de atestados expedidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente. No caso de atestados 

emitidos por pessoas jurídicas de direito privado, cujas obras e serviços decorrerem de licitação 

pública, a licitante deverá juntar o contrato de subempreitada, com a devida anuência do órgão 

responsável pela licitação.  

Diante das circunstâncias suso declinadas, MANTENHO a sua inabilitação no certame 

e CONVOCO as empresas habilitadas para comparecerem à sessão de abertura do envelope de 

Proposta para às 14:30 horas do dia 07 de maio de 2018, na sede do Paço Municipal, sito a Avenida 

Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Parque Interlagos, município de Aguaí, estado de São Paulo. 

 

 

     Felipe Campos de Oliveira   

     Presidente da Comissão Especial de Licitações 

  


