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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTE PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS E
ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
Processo Administrativo nº 090/2019
Pregão Presencial nº 028/2019

O Prefeito do Município de Correntina, Estado da Bahia, o Sr. Nilson José Rodrigues, em
decorrência do Pregoeiro não ter aceitado os preços negociados com a licitante VANILSON
PEREIRA DA SILVA 07576562501, inscrita no CNPJ 33.272.437/0001-33, no Pregão
Presencial em referência, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na locação de
veículos, dos tipos ônibus, micro-ônibus, vans e similares, abastecidos de combustível, com
condutor, devidamente habilitado, conforme a Legislação de Trânsito, para prestação de
serviços de transporte escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme descritos no Anexo I –
Termo de Referência do Edital. CONVOCA a empresa suso mencionada para negociar
preços para o Item 72 do edital e constante em sua proposta de preços, apresentada na sessão
de processamento do Pregão Presencial em epigrafe. Caso a negociação seja vantajosa para o
Município, encaminharei o representante da citada empresa ao Setor de Licitações e
Contratos, para que o Pregoeiro juntamente com a Equipe de apoio, Assessoria Jurídica e
futuros Fiscais dos contatos, para o procedimento de abertura do envelope contendo as
documentações de habilitação exigidas no instrumento convocatório da mencionada licitante.
A licitante deverá comparecer no Setor de Licitações e Contratos, às 9 (nove) horas do dia 26
de agosto de 2019, por meio de representante legal. Em virtude do envelope de habilitação já
está em poder da Comissão de Licitações deste Município, deverá a mesma apresentar
somente os documentos com dada de validade expirada. Ficam, desde já, os demais
interessados em participar da sessão convocados a comparecerem no Setor de Licitações na
data e hora previstas para a realização da mesma.
Correntina – Bahia, 22 de agosto de 2019.
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