AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO. PROCESSO N° 372/2018 –
PREGÃO PRESENCIAL N. º 005/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada locação de estruturas para realização de
eventos de pequeno, médio e grande porte para atender ao calendário anual de eventos no
Município de Arraial do Cabo, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e demais
condições estabelecidas neste edital.
O MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO, através do Pregoeiro, torna público que em face da
empresa Gomes e Lopes Promoções e Eventos Comerciais Ltda Me, primeira colocada nos
itens 1 e 14 do Pregão Presencial n° 005/2018, não ter apresentado a documentação que
comprovasse a regularização referente a certidão negativa ou positiva com efeito de negativa
de débitos municipais, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Lei Complementar 123/06 ,
CONVOCA nos termos do . 4º, XVI e XXIII, da Lei 10.520/02, a empresa classificada em 2°
lugar no item 1, Alves Empreendimentos Ltda Me, já devidamente habilitada nos autos e
vencedora do item 13 e a empresa classificada em 2° lugar no item 14, P D da Silva Locações
e Empreendimentos Eireli ME, já devidamente habilitada nos autos e vencedora dos itens 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 para nova sessão pública visando à
negociação de preço, a qual ocorrerá no dia 04/05/2018 às 16:00 horas, na sede da Prefeitura
Municipal de Arraial do Cabo.
Ficam desde já, todas as demais empresas participantes do certame e outros interessados,
convocados a acompanhar a negociação de preço.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão, na Avenida da
Liberdade, 50, nesta cidade; pelo telefone: (22) 2622-1650 ou pelo email:compras@arraial.rj.gov.br em dias úteis e em horário de expediente.
Luciano Silva Cardoso dos Santos
Pregoeiro

