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Prefeitura Municipal de
Conceição do Jacuípe publica:
• Aviso de Convocação Pregão Presencial 069/2018-Objeto:Contratação
de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para
compor a merenda escolar, no ano letivo de 2019, a fim de atender aos
alunos do município de Conceição do Jacuípe-BA.
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Conceição do Jacuípe

Licitações
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/2018

Processo n° 327/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros
alimentícios para compor a merenda escolar, no ano letivo de 2019, a fim de atender aos
alunos do município de Conceição do Jacuípe-BA.

A Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe-BA, através do Pregoeiro Oficial,
tendo em vista o Relatório Técnico da Nutricionista Neyara Oliveira, que rejeitou as
amostras de 05 itens do Lote I do presente pregão, apresentados pela empresa
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, CONVOCA a empresa KESLEY
BRANDÃO DE CERQUEIRA EIRELI, classificada em sequência no LOTE I do
procedimento licitatório em epígrafe, para que compareça à nova sessão, no dia
31/01/2019, às 14:00, com a finalidade de negociar o valor da proposta comercial, e, em
seguida abrir o envelope de habilitação.
Resolva ainda, em face da não apresentação das amostras do Lote II por parte da
empresa COMERCIAL ROSÁRIO EIRELI-ME, CONVOCAR a empresa
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, classificada em sequência no
LOTE II do procedimento licitatório em epígrafe, em horário de expediente, para
que apresente suas amostras à Nutricionista, até o dia 01/02/2019, tendo em vista que já
fora habilitada no presente processo.
Conceição do Jacuípe, 28 de janeiro de 2019.

Elenílson de Jesus Machado
Pregoeiro Oficial
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