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COMUNICADO 
 

    
 

   A Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, através de sua Supervisão de Licitação, 

vem por meio deste COMUNICAR  V. Sa. quanto ao PROCESSO Nº 077/2019/PMES - CONVITE Nº 

010/2019, para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de 

engenharia, visando a “Construção de um Muro de Arrimo no Terreno Localizado ao Lado do 

Centro de Referência da Mulher e aos Fundos do Posto de Saúde Central no Município de 

Socorro/SP”, a ser financiada através de recursos próprios, conforme especificações descritas 

no anexo II – Memorial Descritivo do Edital,  verificou que a empresa WINNER CONSTRUTORA 

LTDA ME, nos termos dos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, encontra-se 

empatada com a empresa BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES, dentro da percentagem 

de 10%, acima do menor valor proposto, sendo que a referida empresa poderá apresentar proposta 

com preço inferior àquela considerada vencedora do certame.   
    
   Diante do acima exposto a empresa WINNER CONSTRUTORA LTDA ME deverá 
analisar e se possuir condições de execução nos termos do edital, realizar nova proposta para a 
contratação abaixo descrita:   
   
  
WINNER CONSTRUTORA LTDA ME x BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES: 
 
 

    

MENOR VALOR CLASSIFICADO 

BERNARDI 

EMPREENDIMENTOS E 

SOLUÇÕES 

OFERTA DA EMPRESA 

WINNER CONSTRUTORA LTDA ME 

Item Quant Unid. Descrição 
VALOR 
TOTAL TOTAL 

% SOBRE O 
MENOR VALOR 

1 1 Contratação 

Contratação de 

empresa 

especializada para 

prestação de serviços, 

visando a “Execução 

do Serviço de 

Terraplenagem para a 

Ampliação do Aterro 

Sanitário do Município 

de Socorro/SP”, com 

fornecimento de 

materiais, que será 

financiada através de 

Recursos Próprios, 

conforme 

especificações 

contidas no Anexo III 

do edital – Memorial 

Descritivo. 

      R$ 105.216,48 
  

R$ 106.819,90 
  

1,52% 
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                           Solicitamos a empresa WINNER CONSTRUTORA LTDA ME, a gentileza de 
encaminhar através e-mail licitação@socorro.sp.gov.br nos termos do item 10.2.1.1 “c” do edital, nova 
proposta, com a apresentação de novo valor referente à contratação acima descrita, ou ainda ofício de 
impossibilidade de apresentação de nova proposta, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis, para o 
prosseguimento do processo.  
 
   Ressaltamos que se caso a empresa resolva apresentar nova proposta, não poderá 
alterar as especificações, quantitativo, bem como descrições anteriormente ofertadas, sob pena de 
desclassificação. 

 

 

   Solicitamos ainda à gentileza de devolver este protocolo assinado, datado e 

carimbado. FAVOR ENCAMINHÁ-LO ATRAVÉS DO E-MAIL licitação@socorro.sp.gov.br NOS 

TERMOS DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES.  

 
 
  Se houver dúvida quanto o acima informado entrar em contato com o fone (19) 3855-
9655. 

 
 
 
 

 Socorro, 15 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 

 

 

 
 
         
 
 

Data:________/_____/______                        ____________________________________ 
 Assinatura e carimbo da empresa. 
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