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CNPJ nº 14.232.086/0001-92

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
Em atendimento a autorização emitida pelo Prefeito Municipal no último dia 05/04/2019, quanto a
prorrogação de prazo para assinatura do contrato pela empresa L SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS EIRELI, fica autorizado a prorrogação do prazo até o dia 15/04/2019 referente ao LOTE 002
em favor da citada empresa, pelo período de mais 05 (cinco) dias úteis conforme previsão constante do Art.
64, §1º da lei 8.666/93, aja visto as alegações apresentadas.
Na oportunidade findou no dia 08/04/2019 o prazo para que a empresa ATLÂNTICO TRANSPORTES
LTDA apresentasse a documentação exigida no item 16 do edital para a assinatura do contrato, referente aos
LOTES 001 E 003 os quais foram homologados em favor da citada empresa no dia 01/04/2019, todavia a
mesma apresentou apenas a documentação referente ao LOTE 003, e apresentou um pedido de desistência
referente ao LOTE 001 alegando erros na composição do preço, o qual tornaria impraticável para a empresa,
sendo o referido pedido aceito pelo Prefeito Municipal conforme parecer jurídico, ficando a citada empresa
DESCLASSIFICADA no LOTE 001.
Diante da citada desclassificação da licitante no LOTE 001, fica convocada a empresa
CLASSIFICADA em 2º lugar (ADD LOCADORA) conforme consta da ata da sessão realizada no dia
12/03/2019 para a sessão de abertura do envelope de habilitação.
Ficam os licitantes participantes do presente certame desde já convocados para a nova sessão a ser
realizada no dia 16/04/2019 as 09hsna sala do setor de licitação localizada no prédio da prefeitura municipal
de Araci – BA.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se;
Araci – BA, 12 de Abril de 2019
Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira Oficial
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