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DESPACHO  
 

PROCESSO: 488/21 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 004/21 
ASSUNTO: DECLÍNIO DE PROPOSTA COMERCIAL 
REQUERENTE: LP SANTOS – SEGURANÇA, LIMPEZA E FACILITIES LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de limpeza, 
conforme anexo I, do Edital de Pregão Presencial 004/21. 
Pregão Presencial 004/21 
 
  De acordo com a declaração formulada pela empresa LP SANTOS – SEGURANÇA, 
LIMPEZA E FACILITIES LTDA, verifica-se que a mesma declinou formalmente da proposta 
comercial apresentada. A justificativa foi: 

 “ … falha no processo de dimensionamento dos valores para os lances no pregão 
presencial, não foi considerado os custos tributários, despesas diretas e indiretas e 
lucro (fatores que compõe o BDI), o que faz com que nossa proposta seja 
inexequível.” E segue solicitando formalmente o “… declínio da nossa proposta por 
motivo de inexequibilidade.” 

  Em razão disso, acolho o pedido formulado pela licitante LP SANTOS – SEGURANÇA, 
LIMPEZA E FACILITIES LTDA e, face à declaração de inexequibilidade da proposta comercial, o 
melhor preço considerado será o lance ofertado empresa SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE PORTARIA EIRELI que apresentará formalmente sua composição dos valores da proposta em 
sessão designada para este fim, bem como para proceder à abertura do envelope HABILITAÇÃO. 

  Para tanto, convoco os senhores licitantes para a sessão de ciência da composição 
da PROPOSTA COMERCIAL apresentada pela referida empresa, bem como para abertura do 
envelope HABILITAÇÃO apresentado pela SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA 
EIRELI.   

  A sessão de abertura se dará no dia 22 de outubro de 2021, às 9 horas na sala da 
Presidência da FITO.   

  Intime-se os interessados e publique-se. 

  Osasco, 20 de outubro de 2021. 

 

José Carlos Pedroso 
Presidente 


