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AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDOS COLOCADOS
PREGÃO PRESENCIAL 004/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 005/2022
OBJETO: Pregão Presencial objetivando a constituição de Sistema de Registro de Preços
para a locação eventual e futura de aparelhos de sonorização, iluminação e projeção
multimidia para a realização de eventos institucionais turísticos, culturais e esportivos
para atender a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer do Município da Estância Hidromineral de Águas da Prata, incluída a
mão-de-obra e todos os materiais necessários à sua execução, de acordo com as
diretrizes e especificações contidas no termo de referência – entrega parcelada.
A Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata torna público
aos interessados, e em especial aos participantes do Pregão 004/2022, conforme
sessão ocorrida no dia 16 de fevereiro de 2022, que, tendo em vista a não apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Municipais atualizada dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, conforme Lei Complementar 123/2006 por parte da empresa AGENCIA
RODEIO LTDA ME – CNPJ: 07.718.168/0001-86, ficam convocadas as empresas
classificadas em segundo lugar, para manifestar interesse em relação aos lotes 01 e 02,
a saber:
LOTE 01

2ª Colocada

WLADNEI DAMALIO ME - CNPJ: 72.780.166/0001-89

LOTE 02

2ª Colocada

ALEXANDRE TURQUETTI LOPES - ME- CNPJ: 09.563.787/0001-74

Assim, convocamos para imediata apresentação no Setor de Licitações, para
manifestar seu interesse no fornecimento do objeto da licitação, bem como negociar
o valor destes.
A sessão para negociação dos lotes supracitados ocorrerá publicamente no
Setor de Licitações, no dia 25/02/2022, às 09h00, sito Av. Washington Luiz, 485 –
Centro – Águas da Prata/SP.

REGINA HELENA JANIZELO MORAES
PREFEITA MUNICIPAL
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