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Prefeitura Municipal de
Maracás publica:
 Aviso de Revogação - Processo Administrativo Nº 78/2020 Pregão Eletrônico Nº 11/2020 - Expert Comercio Serviços e
Intermediação de Negocio.
 Aviso de Revogação - Processo Administrativo Nº 94/2020 Pregão Eletrônico Nº 13/2020 – Objeto: Referente a Contratações
futuras de empresa especializada para serviços de serralheria na
fabricação e montagem de peças, soldas em componentes e
estruturas, assentamento e substituição de vidros em geral, destinados
para manutenção nas quadras poliesportivas e prédios públicos
relacionados ao setor da Educação, tendo em vista a necessidade de
readequação na Planilha Orçamentária com vistas a uma contratação
satisfatória e para melhor atender ao interesse público e da
administração.
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Maracás

Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 78/2020.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
O Prefeito Municipal de Maracás-BA, no uso de suas atribuições legais, torna público
que a licitação realizada no dia 20/02/2020, às 08hs30min, na modalidade de Pregão
Eletrônico nº 11/2020, Referente a Aquisição de 01 (um) Veículo Zero Km, ano
2019/2020 na cor branca, destinado para uso da equipe do Programa Primeira Infância
no SUAS, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo I, do Edital, tendo em vista a negativa da única licitante EXPERT COMERCIO
SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIO, em oferecer proposta igual ou inferior ao
estimado por este Município, resolve: REVOGAR o referido processo licitatório. As
razões que motivaram a decisão encontram-se à disposição dos interessados para
consulta na Comissão de Licitação da Prefeitura M. de Maracás, situada na Praça Rui
Barbosa, nº 705, Centro, Maracás Bahia.

Maracás – BA, 09 de março de 2020.

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
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AVISO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 94/2020.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
O Prefeito Municipal de Maracás-BA, no uso de suas atribuições legais, torna público
que a licitação realizada no dia 04/03/2020, às 08hs30min, na modalidade de Pregão
Eletrônico nº 13/2020, Referente a Contratações futuras de empresa especializada para
serviços de serralheria na fabricação e montagem de peças, soldas em componentes e
estruturas, assentamento e substituição de vidros em geral, destinados para
manutenção nas quadras poliesportivas e prédios públicos relacionados ao setor da
Educação, tendo em vista a necessidade de readequação na Planilha Orçamentária com
vistas a uma contratação satisfatória e para melhor atender ao interesse público e da
administração, resolve: REVOGAR o referido processo licitatório. As razões que
motivaram a decisão encontram-se à disposição dos interessados para consulta na
Comissão de Licitação da Prefeitura M. de Maracás, situada na Praça Rui Barbosa, nº
705, Centro, Maracás Bahia.
Maracás – BA, 09 de março de 2020.

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
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