ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA, por meio da Comissão Permanente de Licitação,
designada pela Portaria nº 004/2022, “TORNA PÚBLICO” que em face da DESISTÊNCIA da
primeira colocada no Pregão Presencial 002/2022, que tem como objeto Registro de Preços para
provável contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Confecção e
fornecimento, sob demanda, de placas de homenagens, plaquetas, molduras e medalhas de
mérito, afim de atender a Câmara Municipal de Cariacica, de acordo com as especificações,
características, condições e quantidades estabelecidas no edital e seus anexos CONVOCA nos
Termos do Artigo 4º, XVI e XXIII, da lei 10.520/02, a empresa classificada em 2º lugar para nova
sessão pública visando à abertura da documentação de habilitação, a qual ocorrerá no dia
21/03/2022 às 09:30 horas, na sede da Câmara Municipal de Cariacica.
Ficam desde já, todas as demais empresas participantes do certame e outros interessados,
convocados a participar da análise da documentação da qualificação fiscal atualizada para a data
da nova sessão. Ao final desta nova sessão abrir-se-á novamente nos Termos do Artigo 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. A falta de
manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Licitação, na Sala do Setor de
Licitações, Compras e Contratos na sede administrativa da Câmara Municipal de Cariacica, ou
através do e-mail: licitacao@camaracariacica.es.gov.br
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RAFAEL VIGANOR DA SILVA
Matrícula 2832

LETICIA CASSANDRO STOFEL
Matrícula 1311

MARCOS ANTONIO IGIDIO
Matricula 16

PAULA CAVALCANTI AIRES
Matrícula 3033

CHRISTIANE MOURA SOUZA
Matrícula 3320

