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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DE ARACI
SETOR DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020

A empresa RESTAURANTE E POUSADA JULIANA II, a qual estava classificada em primeiro lugar
no LOTE 001, e flagrou-se vencedora do citado lote, APRESENTOU oficio solicitando a
DESISTENCIA DA PROPSOTA do LOTE 001, alegando inexequibilidade no preço final registrado
(R$ 68.628,00) o qual só foi possível constatar após a reformulação da nova proposta após a
conclusão da fase de disputa de lance, não tendo o representante da empresa se atentado ao
valor limite para a oferta de lances, o que torna impraticável a execução do futuro objeto em virtude
dos aumentos constantes dos gêneros alimentícios necessários para o feitio das refeições e do
suco, sendo o pedido apresentando a Secretaria requisitante, a qual acatou o pedido visando evitar
problemas futuros na execução do objeto.
Diante da desistência a primeira colocada (RESTAURANTE E POUSADA JULIANA II) e tendo a
segunda colocada sido INABILITADA (JAMISON SOUSA DOS SANTOS ME) conforme decisão
data de 16/10/2020, fica convocada a terceira colocada a empresa BAR E MERCEARIA MIRANDA
QUEIROZ LTDA para a abertura do envelope de habilitação a ser realizada em sessão pública no
dia 22/10/2020 as 10hs na sala do setor de licitações localizada no Prédio da Prefeitura devendo
os representantes estarem devidamente munidos de máscara durante toda a sessão pública..
Ficam os licitantes participantes do presente certame devidamente convocados para a referida
sessão.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
Araci – BA, 21 de outubro de 2020

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira Oficial
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