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004/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada para
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ruas do município de Serrolândia-BA.
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Serrolândia

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
CNPJ – 14.196.703/0001-41
CEP. 44710-000

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
TOMADA DE PREÇO N.º 004/2022
O Município de Serrolândia-BA, por intermédio da Presidente da CPL –
Comissão Permanente de Licitação, torna público que em face ao não
comparecimento da empresa, classificada em primeiro lugar para assinatura do
contrato, assim decaindo o direto a contratação, conforme Art. 64 da Lei de
Licitação e contratos, conforme processo administrativo n. 062/2022 e, do
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica e em conformidade com o §2º art. 64,
da Lei nº. 8.666/93, CONVOCA a empresa remanescente e habilitada, na ordem
de classificação, EMPRESA C.A.S DA SILVA LTDA, inscrito sob o nº.
07.242.322/0001-64, para apresentar proposta de preços e documentos
habilitatórios atualizados, no prazo máximo de 05 dias úteis, para querendo,
aceitar a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado e assinar o contrato cujo objeto é: Contratação de empresa
especializada para pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial
em diversas ruas do município de Serrolândia-BA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no instrumento.
Mais informações na sede da Prefeitura Municipal localizado a Praça da Manoel
Novaes, nº 99, Centro, ou pelo telefone: (74) 3631-2733. Serrolândia – BA,
(HTTP://WWW.SERROLANDIA.BA.GOV.BR/).

Serrolândia-BA, 05 de maio de 2022

Lucivalda Santos Pinho Jordão
Presidente da COPEL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0TB4BA/RJT8/OJRUIYFJYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

