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

ONDE SE LÊ: 

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 

Leia-se: 

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  Vencedora do  Lote 01 e Desclassifica dos Lotes II, IV, VI e VIII, por não ter atendido ao solicitado no  Edital 

de Licitação e conforme relatório da análise técnica. Informa que o Lote IV fica declarado fracassado e  CONVOCA os licitantes 

classificados, dos Lotes II, VI e VIII, 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 

 

 


