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Uruçuca

Licitações

AVISO – EXTRATO DO RESULTADO DE DILIGENCIA PARA INSTRUÇÃO DO
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uruçuca
torna público o resultado da diligencia para instrução do processo licitatório Tomada de
Preços nº 005/2020. Objeto: contratação de empresa especializada para Execução da
Requalificação da Cobertura do Mercado no Município de Uruçuca/BA. Operação nº
001054/2020 – SUDENE. Em Resposta ao questionamento da empresa RN
Empreendimentos, que solicitou a desclassificação da empresa CRONNUS- E.H. Souza
Filho Estrutura Metálica, por ter apresentado fiança bancaria emitida por For You Bank,
que segundo ele não tem registro na SUSEP e/ou no Banco Central do Brasil para atuar
como tal; a Comissão, em conformidade com o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93 e item 21.3
do Edital de Licitação, junto a Procuradoria Jurídica Municipal, diligenciou em busca de
informações para instrução do processo licitatório em comento. A exigência de garantia
em licitação tem fundamento no art. 56 da Lei nº 8.666/93 e objetiva evitar prejuízos
caso ocorra o insucesso na contratação. A Comissão concluiu, em conformidade com as
determinações legais, que a fiança bancária só pode ser oferecida somente por bancos
devidamente aptos a operar, isto é, registrados em todos os órgãos competentes,
inclusive, no Banco Central do Brasil. Decide: pela desclassificação da empresa
Cronnus, por apresentar fiança bancaria emitida por instituição sem registro no banco
Central do Brasil. A fiança bancaria apresentada pela empresa Cronnus do For You
Bank, não tem registro no Banco Central do Brasil; as garantias prestadas por
instituições sem natureza bancária não podem ser aceitas pela Administração Pública.
Informamos, ainda, que os autos do processo licitatório encontram - se com vista
franqueada aos interessados no Setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal de
Uruçuca. Dessa forma, cumprindo os prazos legais, não havendo recursos, a reunião
para abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços será dia 03 de fevereiro
de 2021 às 9:00 horas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruçuca. As
informações e esclarecimentos necessários serão prestados pelo Presidente da
Comissão, diariamente, das 07:00 às 13:00 horas, através dos telefones (73) 3239-2307.
Uruçuca – Bahia, 25 de janeiro de 2020. – Marcos Eduardo Francisco Pereira –
Presidente.
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