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Prefeitura Municipal de
Uruçuca publica:
• Aviso de Convocação do Segundo Colocado na Tomada de Preços
Nº 005/2020 Processo Administrativo nº 112/2020 - Objeto:
Contratação por execução indireta, tipo menor preço global, sob o regime
de empreitada por preço unitário, de empresa especializada em
construção civil com vistas à Execução da Requalificação da Cobertura do
Mercado no Município de Uruçuca/Bahia.
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Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO NA TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2020
Processo Administrativo nº 112/2020
Objeto: contratação por execução indireta, tipo menor preço global, sob o regime de empreitada
por preço unitário, de empresa especializada em construção civil com vistas à Execução da
Requalificação da Cobertura do Mercado no Município de Uruçuca/Bahia.
O Departamento de Contratos e Licitações torna público que em face do pedido de desistência
da Empresa Silva Bezerra Construtora EIRELI - CNPJ 37.078.777/0001 –89, CONVOCA o
licitante remanescente, na ordem de classificação, Empresa RN Empreendimentos e Serviços
Ltda.,inscrita no CNPJ/MF sob nº. 24.232.380/0001-58, classificada em segundo lugar do
certame. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, de
acordo com o descrito acima, inclusive quanto aos preços de conformidade com o ato
convocatório, conforme art. 64, § 2º, da Lei de Contratos e Licitações.Solicitamos à empresa
que compareça na sala de Licitações e Contratos dentro de 03 (três) dias desta publicação, para
providencias cabíveis, tendo em vista que os documentos de habilitação da empresa já foram
analisados na sessão do dia 03 de fevereiro de 2021, conforme ATA.Informamos ainda que a
empresa RN Empreendimentos e Serviços Ltda., foi convocada, também, através de e-mail. Este
aviso será publicado no site oficial do Município e ficará afixado no mural da Prefeitura.
Uruçuca – Bahia, 31 de março de 2021.Marcos Eduardo F. Pereira - Presidente da C. P. L.
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