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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
AVISO DE CONVOCAÇÃO DA QUARTA COLOCADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022

O Município de Mirante, torna público que em conformidade com a Lei 8.666/93,
CONVOCA o licitante remanescente, na ordem de classificação para lote 8, OKEY MED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS,
HOSPITALARES,
IMPORTAÇÕES
E
EXPORTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 11.311.773/0001-05, situado na Rodovia BR
101, S/N, KM 501, Jaçana, Itabuna - Bahia, classificada em quarto lugar no certame, para

que envie no prazo de 02 (dois) dias úteis no e-mail cplmirante@gmail.com,
salcmirante@gmail.com, documentação de Habilitação conformidade com o edital e
proposta atualizada para análise da Equipe de apoio juntamente com pregoeiro. A
contratação se dará de acordo ao último lance ofertado pela referida licitante no certame,
acaso aceite as mesmas condições oferecidas pelo licitante desclassificado, apresentar
a proposta reformulada, bem como para assinatura da ata de registro de preço. A
contratação se dará de acordo ao último lance ofertado pela referida licitante no certame,
e 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 à época
da sessão, bem como a apresentação da documentação de habilitação na data de 08/09/2022.
Caso não aceite, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou
seja, decidida pela revogação da licitação.
Mirante – Bahia, 11 de outubro de 2022

Pregoeiro Municipal
Josinaldo Dantas do Monte
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