
04 de Outubro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA 

A Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público aos inte-
ressados, e em especial aos participantes da licitação na modalidade Pregão Presencial 24/18-PA 
53/18, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição 
de equipamentos de informática, computadores, periféricos, estabilizadores e nobreaks, dentre ou-
tros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, conforme sessões ocorridas nos dias 
11.7.18 e 31.8.18, que a empresa vencedora do Lote II, apresentou ofício datado de 1.10.18 infor-
mando “não ter condições de assumir um contrato com a Prefeitura Municipal de Condeúba nos 
termos da Licitação Pregão Presencial nº 024/2018”, ficando, portanto, desclassificada do certame. 
Amparado na legislação, fica convocada a Empresa classificada em segundo lugar para o Lote II, 
ABELARDO JUNIOR DE NOVAES ROCHA ME, CNPJ Nº 12.992.039/0001-11, para nova sessão 
pública visando à negociação e abertura da documentação de habilitação, a qual ocorrerá no dia 
10.10.18 às 12 h no Setor de Licitações. 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. Ao final desta nova sessão abrir-se-á  novamente nos termo do art. 
4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002 a possibilidade de qualquer licitante, manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer,  relativa às decisões nela tomadas, ficando por ocasião da 
desistência da primeira colocada, prejudicada a motivação constada em ata na primeira sessão. A 
falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso. 
Maiores informações no Setor de Licitações localizado a Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, 
Condeúba/BA. Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.
br). Condeúba, BA – 4.10.18. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro


