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COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO DOS FORNECEDORES DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 017/2021, INCLUSIVE OS INTEGRANTES DO CADASTRO DE
RESERVA

O Município de Serrolândia, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste,
convocar todos os dos fornecedores integrantes do cadastro de reserva, a saber as
empresas listadas abaixo, referente ao LOTE 02 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
017/2021, cujo o objeto é a Contratação de empresa do ramo para Registro de
Preço de empresas do ramo para fornecimento gêneros alimentícios destinados a
merenda escolar, atendendo a necessidade da Secretaria de Educação do Município
de Serrolândia-BA. Para sessão de negociação de preço no sentido de verificar e
atualizar os preços junto aos fornecedores, para que os mesmos manifestem ou não
o seu consentimento ou não em manter o preço inicial registrado na respectiva ata,
que acontecerá às 10:00hs do dia 18 de fevereiro de 2022, no setor de licitação, na
sede da Prefeitura localizada a Praça Manoel Novaes, nº 99, ou pelo telefone: (74)
3631-2733. Os proponentes deverão comparecer nas mesmas condições exigidas
no Edital para Credenciamento, sob pena de descredenciamento e/ou enviar e-mail:
copelserrol@hotmail.com manifestando no sentido de demonstrar o seu
consentimento ou não, em manter o preço inicial registrado na respectiva ata, caso
não, deverão enviar o novo valor. Ressalto que a não manifestação na participação
e/ou envio demonstra renúncia no interesse em permanecer no cadastro reserva.

Fornecedores integrantes do cadastro de reserva:
GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS 02796954544
ELIENE SANTANA SANTIAGO EIRELI
LEONARDO RODRIGUES SANTIAGO
DENILSON CONTABILIDADE E NEGOCIOS EIRELI
METADEZ GEOCONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Serrolândia – BA, 14 de fevereiro de 2022.
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