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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38

Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.

Fone: 77 3434-2137

AVISO DE CONVOCAÇÃO (2º CLASSIFICADA)
Pregão Presencial Nº 010/2020
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos, material penso e
solução para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Tipo: Menor Preço por Lote
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.858.907/0001-38, em
face da recusa da licitante vencedora em firmar contratação e nos termos do art. 4º, XVI c/c XXIII Lei nº
10.520/02, torna público a CONVOCAÇÃO do classificado em segundo colocado no Pregão Presencial nº
010/2020. Nessa oportunidade, será analisada a aceitabilidade de sua oferta, caso aceite assumir o LOTE 06 do
referido pregão, verificado o atendimento das condições de habilitação e, se for o caso, declarar o vencedor.
Caso não compareça o segundo colocado ou não tenha interesse, consequentemente segue a ordem de
classificação de acordo mapa de lances do Pregão Presencial nº 010/2020, sucessivamente até a conclusão do
processo.

Ficam desde já, todas as demais empresas participantes do certame e outros interessados, convocados a
acompanhar a negociação de preço e análise da documentação de habilitação.

Planalto, Bahia, 12 de Agosto de 2020.

____________________
Adalberto Rodrigues Meira
Pregoeiro
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