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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/13 

PROCESSO CPL N.º 1774/12 
LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. 
 

COMUNICADO DE JULGAMENTO  
 
A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba – URBES, por 
intermédio de sua Pregoeira, COMUNICA a todas as licitantes que participaram 
da licitação em epígrafe, que após análises e considerações sobre os recursos e 
contrarrazões resolve: 

 
 Dar provimento parcial ao recurso interposto pela Augetec, conforme 
fundamentos indicados no julgamento dos itens nºs 03 e 04 da ata de 
julgamento dos recursos e contrarrazões; 
 
 Negar provimento às contrarrazões da empresa SM Service, pelos 
fundamentos indicados no julgamento dos itens 05 e 06 da ata de julgamento 
dos recursos e contrarrazões; 

 
 Negar provimento ao recurso interposto pela empresa Hope Admin. e 
Servs. Ltda conforme fundamentos indicados no julgamento dos itens nºs 01 e 
02 da ata de julgamento dos recursos e contrarrazões; 

 
Considerando os resultados supramencionados, a Pregoeira e sua Equipe de 
Apoio MANTEM a desclassificação da empresa Hope Admin. e Servs. Ltda. e 
REVEEM sua decisão em relação à classificação SM Service, desclassificando a 
referida empresa por preço inexequível.  

 
Informa, ainda, que as razões e fundamentos das decisões citadas acima se 
encontram nos autos do processo administrativo nº 1774/12 e constantes na ata 
de julgamento que segue anexa, e que tal decisão foi devidamente ratificada pelo 
diretor presidente da URBES, nos termos do § 4º, do art. 109 da lei nº 8666/93. 
 
Diante disso, a Pregoeira e Equipe de Apoio convocam as empresas: Pactual 
Com. Equip. e Serv. Ltda.; Suporte Serv. Terc. Ltda.; Augetec Serv. e Guilherme 
Henrique, G.F. CIA (ME) e demais interessadas para reabertura da sessão, a qual 
ocorrerá às 09h00min do dia 06 de março p.f. na rua Pedro de Oliveira Neto, 
nº 98- Jardim Panorama – Sorocaba/SP, sendo que com a ausência de 
qualquer empresa decairá o direito de recorrer, o qual a intenção deverá ser 
manifestada na referida sessão. Nada mais.  

 
Sorocaba, 26 de fevereiro de 2013. 

 
 

Lucimara M. Brasil Agustinelli 
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Pregoeira  


