Despacho do Setor de Licitações e Contratos

Assunto: Pregão Presencial nº 005/2018
Processo de Licitação nº 020/2018

Após a sessão do dia 26/04/2018, do Pregão Presencial nº 005/20 18 - Processo de
Licitação nº 020/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para aplicação das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho em atendimento a Lei nº 6.5 14/77 e Portaria nº
3.2 14178 do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme disposto no Anexo 1 - Termo de
Referência, em análise aos lances finais ofertados pelas empresas Farah & Peruchi Ltda.,
inscrita no CNPJ sob nº 03.994.686/000 1-71 e Brandemarte & Senturion Ltda., inscrita no
CNPJ sob nº 08.263.267/0001-83, que foram respectivamente, R$ 29.800,00 e R$ 29.850,00,
verificou-se uma divergência significativa de valores, comparando-se com valor ofertado pela
empresa declarada vencedora Roperbras Segurança e Comércio de Equipamentos Ltda. - EPP,
inscrita no CNPJ sob nº 04.696.388/0001-68, que foi de R$ 57.500,00.
Em que pese o interesse da municipalidade, zelando sempre pela supremacia do
interesse público e pela economia ao erário, decidiu-se pela suspensão do certame, para
realização de novos orçamentos, apurando-se com maior precisão o valor médio praticado no
mercado.
Setor de Licitações e Contratos - PM, 30 de maio de 2018.

Presidente a Comissão de Licitações e Contratos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ - SP
Extrato de Suspensão
Pregão Presencial nº 005/2018 - Processo de Licitação nº 020/2018
A Comissão de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições legais, torna público aos
interessados, que o Pregão Presencial nº 005/2018 - Processo de Licitação nº 020/2018, que
tem como objeto a contratação de empresa especializada em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho, para aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho em atendimento a Lei nº 6.514/77 e Portaria nº 3.2 14/78 do Ministério do Trabalho
e Emprego, conforme disposto no Anexo I - Termo de Referência, encontra-se suspenso, para
a realização de novos orçamentos, em razão de significativa divergência entre os valores
ofertados pelas empresas participantes do certame. Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 30
de maio de 2018. VAGNER JESUS CENTENARO - Presidente da Comissão de Licitações.
PUBLIQUE-SE.
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