
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA.  
CONVOCAÇÃO DA ENTREGA DA AMOSTRA, CATÁLOGO, DECLARAÇÃO E LAUDO/RELATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
027/2019 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 Tendo em vista O Item 7.1.  do Termo de Referência, convoco a licitante vencedora, para 
no prazo de até 10 dias úteis, sem ônus para a administração, o contratado deverá apresentar:  
7.1.1. Certificado de garantia (c/ firma reconhecida em cartório) emitido com validade mínima de 5 anos (lotes I, II, VI e VII), e de 12 
meses (demais lotes) de cada produto, conforme ART. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/1990. 
7.1.2. Amostras e catálogos correspondentes aos itens ofertados com nível de informação suficiente, para que os mesmos possam 
ser reavaliados e identificados conforme seu modelo e código, os mesmos deverão conter fotos e especificações técnicas 
detalhadas do fabricante e que comprove atendimento do descrito no edital. Caso a licitante não realize a demonstração dos 
mobiliários solicitados nos prazos estabelecidos poderá ser desclassificada a sua proposta. 
7.1.3. Declaração (ou similar) indicando pessoa jurídica autorizada a prestar manutenção/assistência de cada produto (cópias 
autenticadas);  
7.1.4. Laudo/relatório em conformidade com o termo de referência emitido por laboratórios e/ou certificadoras credenciados pelo 
INMETRO contendo desenhos técnicos com medidas e descrição equivalentes ou superiores à qualidade da descrição dos itens 
ofertados, (lote VII). 
 

Neste sentido, fica convocada a empresa EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, inscrito no CNPJ nº: 13.622.580/0001-09 que 

deve apresentar o produto da segunda negociação.  

 
Local da Entrega: Secretaria Municipal de Educação 
 
 Ressalto por fim que, além de disponibilizar a presente convocação no site desta prefeitura, estará disponível no Diário 
Municipal, Diário da União e Jornal de Circulação, todas as licitantes serão avisadas mediante telefonemas e/ou e-mail, para que 
todos os interessados tomem conhecimento a respeito. 25 de novembro de 2019. Márcia Bastos Carneiro da Silva – Pregoeira. 
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICADOS- PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 928/2019 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n.º 027/2019. 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE.  

OBJETO: Registro de Preço para contratação de pessoa jurídica especializada e habilitada para fornecimento e montagem de 

forma parcelada de acordo a programação da secretaria solicitante de itens mobiliários: carteiras escolares, cadeiras diversas, 

bancos e conjuntos de mesa e cadeiras de uso coletivo.  

  A Prefeitura Municipal de São Desidério/BA, através da Comissão de Licitações torna público que após apresentação do 

Relatório de avaliação de análise das amostras, Classifica e declara a Empresa GAUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ 

nº: 10.588.756/0001-57  Vencedor do  Lote 01 e Desclassifica dos Lotes II e VI, sendo vencedora deste Lote  e em conformidade 

com a Lei n.º 8.666/93 e a 10.520/02, CONVOCA os licitantes classificados, dos Lotes II e VI  , para negociação, no dia 06 de 

dezembro de 2019, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos). São Desidério, 25 de novembro de 2019. Márcia Bastos Carneiro da 

Silva 

 

 


