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MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA RENEGOCIAÇÃO COM PREGOEIRO  

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA  

DATA: 29 de agosto  de 2019.                   HORÁRIO: 09h:00min (sessão pública) 
 
 

PREGÃO N° 47/2019 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2019 - PROCESSO Nº 79/2019 - OBJETO: 

Contratação de empresa para prestação de serviços de sucção de dejetos das fossas sépticas das 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, Centro de Preparo e Distribuição de Merenda Escolar e 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Itapoá, conforme termo de referência e seus anexos 

partes integrantes do Edital.  

 

AVISO DE REABERTURA DE NEGOCIAÇÃO DE PROPOSTA  

 
O Município de Itapoá através de sua Pregoeira Oficial convoca o representante da Empresa AIRTON 

SERGIO PAIVA LTDA-ME,  com sede á Rua 370, Bairro: Saí Mirim, sala nº02, na  cidade Itapoá/SC, 

CEP:89.249-000,  inscrita no  CNPJ/MF sob o nº. 04.590.630/0001-14, representada neste ato pelo 

representante legal, o Sr. AIRTON SERGIO PAIVA, portador do CNPF/MF nº050.665.348-06 e do CI. RG 

nº 19.785.629-II/SP, para que com base nos apontamentos realizados para ratificação dos preços obtidos 

na sessão pública do dia 29/08/2019 pela Secretaria Municipal de Administração e Educação, iniciar as 

renegociações com base nas cláusulas do edital de licitação pública:   

7. DA SESSÃO DO PREGÃO 

                                                        [..] 
7.17. Se, na negociação não for obtido preço compatível com o 
praticado no mercado, a licitante que ofertou o melhor preço será 
declarada vencedora e, após encerramento do certame a Pregoeira 
consultará o titular da Secretaria responsável pela licitação, para que 
se manifeste formal e motivadamente sobre a adjudicação do item, 
pela Pregoeira que, juntamente com a Equipe de Apoio registrará a 
aceitação do item em nova ata. 
[..] 
7.22.  A Pregoeira, sempre que julgar necessário negociará 
diretamente com a licitante para obtenção de melhor preço. 

 

Deste feito fica estipulada a data de 18/09/2019 às 09h:00min (quarta-feira) para nova renegociação, 

conforme fls.181/182, disponível no site oficial do Município.  

 

Itapoá, 13 de setembro de 2019.  

 

 

 

FERNANDA CRISTINA ROSA 
PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO  

 


