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COMUNICADO 

 

 

REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 117/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 83/2020 - OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 

FERRAMENTAS E INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO 

ABRIGO MUNICIPAL DE ANIMAIS DE PEDREIRA.  

 

 

Informo que a sessão suspensa do pregão eletrônico em epígrafe será retomada às 09h 

do dia 07/01/2021, no sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 

Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC, no site www.bec.sp.gov.br.  

 

Com base no relatório de análises (fls. 411/418) nas Planilhas de Composição de Custos, 

apresentadas tempestivamente (fls. 229/410), feitas pela Administração e no parecer jurídico 

encartadas às folhas 422/424, as propostas das licitantes FORS 511 e 582, primeira e segunda 

classificadas após disputa de lances, na sessão pública ocorrida em 18/12/2020, foram 

consideradas exequíveis. 

 

As planilhas de composições de custos das licitantes FORS 895 (3ª colocada), 975 (4ª 

colocada), 024 (5ª colocada) e 655 (7ª colocada), apresentaram algumas inconformidades, as 

quais são sanáveis, porém, conforme consta no referido parecer jurídico, as mesmas só terão a 

oportunidade de correções, desde que é claro, não sejam alterados os valores globais das 

ultimas ofertas propostas, caso as duas primeiras colocadas porventura, por algum outro motivo 

não vierem a ter suas propostas adjudicadas. 

 

Posto isto, esgotado o prazo para apresentar a referida planilha de composição de 

custo, informo que, apenas a licitante FOR 454 (6ª colocada), não apresentou a referida 

planilha, cuja proposta não será aceita, em momento oportuno, conforme parecer jurídico.  

 

Ressalto que este Comunicado e demais documentos referentes à questão, serão 

disponibilizados no site do Município: www.pedreira.sp.gov.br, junto ao edital do pregão 

correspondente, em momento oportuno.  

 

Além da publicação no site do município: www.pedreira.sp.gov.br, este comunicado 

será publicado na presente data, no D.O.M. (Diário Oficial do Município) e D.O.E. (Diário Oficial 

do Estado) – Seção I, Diário dos Municípios. 
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