REABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 54/15
Comunicamos a reabertura da licitação supracitada. Objeto: Registro de preços para Aquisição de
materiais de enfermagem. Data de reabertura: 12.11.2015, às 09h00 à Rua Largo São Bento, n.º 985,
Centro -Cajuru/SP - CEP 13240-000.
Jessica Lima Dias
Pregoeira

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADODO PREGÃO PRESENCIAL 41/2015
A Prefeitura Municipal de Cajuru através da Pregoeira torna público que visto que essa Prefeitura não
aceitou as amostras ofertados pelas empresas declaradas vencedoras Casa da sogra Comercio Varejista
LTDA nos itens 13,27,32,45 e 49 e pela empresa Contrata Comécio de Produtos em geral LTDA – EPP
no item 26 e pela empresa H.D.C. Comercial LTDA – ME nos itens 42, 47. Portanto fica convocadas as
empresas classificandas em 02º colocado Contrata Comécio de Produtos em geral LTDA – EPP para
apresentação das amostras dos itens 13,27,32 e Casa da sogra Comercio Varejista LTDA para
apresentação das amostras dos itens 26 e 42, H.D.C. Comercial LTDA – ME para apresentação da
amostra do item 45, Gimenes e Pavan LTDA – ME para apresentação da amostra do item 47, Elicamp
Distribuidora de Materiais EIRELI-ME para apresentação da amostra do item 49, para que até dia
11/11/2015, possa ser entregues na sede desta Prefeitura situada no Largo São Bento, 985, Bairro Centro
– Cajuru/SP, para que seja procedida a avaliação dos mesmos. A contratação se dará nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade
com o ato convocatório. Caso não aceite será convocado o terceiro classificado e assim sucessivamente
até que seja efetivada a contratação, ou que seja, decidida pela revogação da licitação.
AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº050/2015
A Pregoeira do Município de Cajuru, em face da inabilitação da empresa Nakasa Idiomas e cursos
LTDA, convoca as licitantes classificadas em segundo lugar de cada item Empresas Instituto Brasileiro
para Educação e Negócios, Jaspe Cursos e Treinamentos Eireli, Fenícia Cursos treinamentos e
capacitação Ltda-ME, Cristiano V. Camilo Treinamentos ME e as empresas que participaram deste
certame, para que compareça no dia 13/11/2015, às 09:00h, na sede deste Município para que seja
realizada a negociação e abertura de envelopes habilitação das empresas que ficaram em 02º colocadas.
A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Caso não aceite será chamado o terceiro
classificado e assim sucessivamente até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela
revogação da licitação. Sem mais para o momento.
Cajuru, 05 de novembro de 2015.
Jessica
Pregoeiro

