Prefeitura Municipal de Neves Paulista
Estado de São Paulo
CNPJ 45.145.414/0001-47

RESUMO
CONVOCAÇÃO
PROCESSO N. 049/2022
TOMADA DE PREÇOS N. 010/2022
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO
PORTAL JUNTO A CIDADE DE NEVES PAULISTA, NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA, em
face da ocorrência de Rescisão Contratual efetivada em face da empresa – MOLINA JOSÉ
BONIFÁCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 03.067.125/0001-27 a qual sagrou-se
vencedora por apresentar a melhor proposta no presente certame licitatório para execução
dos serviços e obras e, após a rescisão contratual unilateral por descumprimento das
normas editalicias e contratuais concretizada pelo Prefeito Municipal, com a concessão do
direito de defesa e do contraditório, que transcorreu "in albis", CONVOCA as demais
participantes do presente, respeitando a ordem classificatória, para aceitação das
propostas inicialmente apresentadas e assinatura de contrato, o qual se fará nas mesmas
condições e exigências concedidas ao primeiro colocado. Para participarem da nova
sessão, os demais participantes deverão comparecer no dia 09 de maio de 2022, às 09,00
hs, no prédio da Prefeitura Municipal de Neves Paulista, sito à Avenida Rio Branco n, 298 centro, na cidade de Neves Paulista/SP. Desde já, solicitamos que as referidas empresas
ao se interessarem nos serviços a serem contratados mantenham os preços propostos à
época da sessão inicial, o qual será subtraído pelos serviços já executados. Em caso de
não aceite, será convocado o terceiro classificado e assim sucessivamente, caso existam,
até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida pela revogação da licitação
Prefeitura Municipal de Neves Paulista, 29 de abril de 2022.
Comissão Municipal de Licitação
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