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Licitações

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Segunda Colocada no Pregão Eletrônico 016/2022
Lote: 05

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, visando atender às necessidades das secretarias do
Município de Adustina, Bahia.

O MUNICÍPIO DE ADUSTINA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.º 16.298.929/0001-89, com endereço situado à Avenida José Joaquim de Santana, s/n,
centro, Adustina, Bahia, CEP: 48.435-000, através de sua Pregoeira Oficial infra-assinada, TORNA PÚBLICO
que em face da rescisão unilateral do contrato 180/2022, celebrado com a primeira colocada no Pregão em
epígrafe, lote 05, e em conformidade com os artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,

CONVOCA
o licitante remanescente na ordem de classificação, qual seja a empresa INFINIT DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 39.367.194/0001-01, situada na , R AUREA COSTA, 142, CONJ A FRANCO, Aracaju-SE, classificada em
segundo lugar no lote: 05, para no prazo improrrogável de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento desta convocação, comparecer ao setor de licitações do Município de Adustina, Bahia, no horário
das 9h00 às 12h00, situado na Avenida José Joaquim de Santana, s/n, centro, Adustina, Bahia, CEP: 48.435-000,
no departamento de licitações, tel. (0xx75) 3496-2130, para assinatura do contrato, consignando que a
contratação se dará nas mesmas condições previstas quando da contratação da licitante vencedora cujo
contrato foi rescindido, inclusive quanto ao preço, que em sendo necessário poderá ser corrigido mediante os
mecanismos contratuais de manutenção das condições efetivas da proposta, tais como reajuste, repactuação e
revisão, mantendo-se a contagem de prazo de vigência do contrato rescindido, prazos para reajuste e outras
condições da contratação rescindida, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e Licitações.
Desde já, solicitamos apresentação, no momento da assinatura do contrato, da documentação de
habilitação válida e constante no edital do referido processo.
Caso a empresa ora convocada não aceite assumir o fornecimento remanescente; não compareça no
prazo indicado acima ou não apresente os documentos solicitadas que atenda as exigências editalícias, será
convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação ou se decida pela revogação da licitação.
Adustina, Bahia, 12 de agosto de 2022

___________________________________________________
Município de Adustina/BA
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Adustina

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Segunda Colocada no Pregão Eletrônico 016/2022
Lotes: 01,02 e 04
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene, visando atender às necessidades das secretarias do
Município de Adustina, Bahia.

O MUNICÍPIO DE ADUSTINA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.º 16.298.929/0001-89, com endereço situado à Avenida José Joaquim de Santana, s/n,
centro, Adustina, Bahia, CEP: 48.435-000, através de sua Pregoeira Oficial infra-assinada, TORNA PÚBLICO
que em face da rescisão unilateral dos contratos: 179/2022 e 180/2022, celebrado com a primeira colocada no
Pregão em epígrafe, Lotes: 01,02 e 04, e em conformidade com os artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de
21/06/1993.

CONVOCA
o licitante remanescente na ordem de classificação, qual seja a empresa PEDRO VIEIRA DOS SANTOS DE
ADUSTINA-ME situada a Rua Antônio Miguel de Menezes, 68,salão em Adustina/BA, inscrita no CNPJ sob nº
03.479.824/0001-84, classificada em segundo lugar nos lotes 01,02 e 04, para no prazo improrrogável de até 02
(dois) dias úteis contados da data de recebimento desta convocação, comparecer ao setor de licitações do
Município de Adustina, Bahia, no horário das 9 às 12, situado na Avenida José Joaquim de Santana, s/n, centro,
Adustina, Bahia, CEP: 48.435-000, no departamento de licitações, tel. (0xx75) 3496-2130, para assinatura do
contrato, consignando que a contratação se dará nas mesmas condições previstas quando da contratação da
licitante vencedora cujo contrato foi rescindido, inclusive quanto ao preço, que em sendo necessário poderá ser
corrigido mediante os mecanismos contratuais de manutenção das condições efetivas da proposta, tais como
reajuste, repactuação e revisão, mantendo-se a contagem de prazo de vigência do contrato rescindido, prazos
para reajuste e outras condições da contratação rescindida, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e
Licitações.
Desde já, solicitamos apresentação, no momento da assinatura do contrato, da documentação de
habilitação válida e constante no edital do referido processo.
Caso a empresa ora convocada não aceite assumir o fornecimento remanescente; não compareça no
prazo indicado acima ou não apresente os documentos solicitadas que atenda as exigências editalícias, será
convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação ou se decida pela revogação da licitação.
Adustina, Bahia, 12 de agosto de 2022

___________________________________________________
Município de Adustina/BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Segunda Colocada no Pregão Eletrônico 015/2022
Lote: 04

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para locação de veículos para atender às necessidades das diversas
Secretarias do Município de Adustina/Bahia
O MUNICÍPIO DE ADUSTINA, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.º 16.298.929/0001-89, com endereço situado à Avenida José Joaquim de Santana, s/n,
centro, Adustina, Bahia, CEP: 48.435-000, através de sua Pregoeira Oficial infra-assinada, TORNA PÚBLICO
que em face da rescisão amigável do contrato 194/2022, celebrado com a primeira colocada no Pregão em
epígrafe, lote 04, e em conformidade com os artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,

CONVOCA
o licitante remanescente na ordem de classificação, qual seja a empresa BOM CONSELHO SERVIÇOS E
COMERCIO EIRELI, CNPJ Nº 26.555.264/0001-03 , situada a Rua Antônio Pires de Almeida, 197, Centro, Cicero
Dantas/BA, classificada em segundo lugar no lote: 04 para no prazo improrrogável de até 02 (dois) dias úteis
contados da data de recebimento desta convocação, comparecer ao setor de licitações do Município de
Adustina, Bahia, no horário das 9h00 às 12h00, situado na Avenida José Joaquim de Santana, s/n, centro,
Adustina, Bahia, CEP: 48.435-000, no departamento de licitações, tel. (0xx75) 3496-2130, para assinatura do
contrato, consignando que a contratação se dará nas mesmas condições previstas quando da contratação da
licitante vencedora cujo contrato foi rescindido, inclusive quanto ao preço, que em sendo necessário poderá ser
corrigido mediante os mecanismos contratuais de manutenção das condições efetivas da proposta, tais como
reajuste, repactuação e revisão, mantendo-se a contagem de prazo de vigência do contrato rescindido, prazos
para reajuste e outras condições da contratação rescindida, conforme art. 64, §2º, da Lei de Contratos e
Licitações.
Desde já, solicitamos apresentação, no momento da assinatura do contrato, da documentação de
habilitação válida e constante no edital do referido processo.
Caso a empresa ora convocada não aceite assumir a prestação dos serviços remanescente; não
compareça no prazo indicado acima ou não apresente os documentos solicitadas que atenda as exigências
editalícias, será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação ou se decida pela
revogação da licitação.
Adustina, Bahia, 12 de agosto de 2022

___________________________________________________
Município de Adustina/BA
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