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Prefeitura Municipal de
Mirante publica:
• Aviso de Convocação do Terceiro Colocado - Pregão Eletrônico Nº.
001/2022 - Ribeiro Transporte Escolar
• Aviso de Convocação do Sexto Colocado - Pregão Eletrônico Nº.
001/2022 - Miranda Transportes Serviços Eireli - ME
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Licitações

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
E-mail: pmmirante@pmmirante.ba.gov.br Fone/Pabx: (77)3468-1029

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO
PREGÃO ELERÔNICO Nº. 001/2022
O Município de Mirante torna público que em conformidade com a Lei 8.666/93, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, RIBEIRO TRANSPORTE
ESCOLAR, inscrita no CNPJ nº 43.999.493/0001-28, situado a Faz. Campo da Volta,
S/N, Região de Campo da Volta, Zona Rural de Mirante - Bahia, classificada em terceiro lugar no certame referente a Linha 37, visto que os concorrentes acima classificados
não apresentaram a documentação conforme edital, para a contratação se dará nas
seguintes forma; o preço do ultimo lance da empresa convocada esta acima do preço
de do ultimo lance da empresa desclassificada, caso aceite as mesmas condições oferecidas pelo licitante desclassificado, apresentar a proposta reformulada no mesmo valor R$. 28.568,00 (Vinte e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais), bem como para
assinatura da ata de registro de preço, em conformidade com o ato convocatório, conforme art. (s) 43 § 2° da Lei 123/2006, 64, § 2º e 81 da Lei de Contratos e Licitações.
Desde já, solicitamos a aquiescência da referida empresa e se mantém o preço proposto pela empresa desclassificada.
Caso não aceite, será convocado o próximo classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.
Mirante – Bahia, 18 de Fevereiro de 2022.
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AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEXTO COLOCADO
PREGÃO ELERÔNICO Nº. 001/2022
O Município de Mirante torna público que em conformidade com a Lei 8.666/93, CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação, MIRANDA TRANSPORTES SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 13.168.223/0001-04, situado a Rua
Cipriano Braz Nascimento, nº. 355, Bairro, Amaralina, Itagiba - Bahia, classificada em
sexto lugar no certame referente a Linha 9, visto que os concorrentes acima classificados não apresentaram a documentação conforme edital, para a contratação se dará
nas seguintes forma; o preço do ultimo lance da empresa convocada esta acima do
preço de pesquisa do órgão, caso aceite as mesmas condições oferecidas pelo licitante desclassificado, apresentar a proposta reformulada no mesmo valor R$. 51.594,40
(Cinquenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), bem
como para assinatura da ata de registro de preço, em conformidade com o ato convocatório, conforme art. (s) 43 § 2° da Lei 123/2006, 64, § 2º e 81 da Lei de Contratos e
Licitações.
Desde já, solicitamos a aquiescência da referida empresa e se mantém o preço proposto pela empresa desclassificada.
Caso não aceite, será convocado o próximo classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação.
Mirante – Bahia, 18 de Fevereiro de 2022.
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