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Prefeitura Municipal de
Maracás publica:
x Aviso de Convocação da Tomada de Preço n° 01/2020-Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução de obras na
implantação de 36 Unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares na sede
do município de Maracás, Convênio/SICONV n° 857385/2017, conforme
Memoriais, projetos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e
minuta contratual, expressos neste Edital e em seus Anexos.
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Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 01 / 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84 / 2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras na implantação de 36
Unidades de Melhorias Sanitárias Domiciliares na sede do município de Maracás,
Convênio/SICONV N° 857385/2017, conforme Memoriais, projetos, especificações técnicas,
planilhas orçamentárias e minuta contratual, expressos neste Edital e em seus Anexos.
A Prefeitura Municipal de Maracás - BA, através do Presidente da COPEL, tendo em vista o
encerramento de prazo para apresentação de recurso, ratificado na Ata de sessão da Tomada
de Preço Nº 01/2020, Processo Administrativo Nº 84/2020, lavrada em 10/03/2020 e publicado
no dia 12 de março de 2020 – Edição nº 3618, no “Diário Oficial do Município de Maracás”. Foi
constatado junto ao setor de protocolo do Município que não foi protocolado recurso
tempestivamente, nem tão pouco recurso interposto por meio de endereço eletrônico.
Considerando a não interposição de recursos, CONVOCA todas as empresas licitantes, para que
compareçam à nova sessão para abertura do envelope de proposta de preço das empresas
HABILITADAS e devolução dos envelopes das empresas INABILITADAS, a qual será realizada no
dia 25/03/2020, às 08:30 horas, na sala de reunião da COPEL, situado na Praça Rui Barbosa,
nº 705, Centro, Maracás – Bahia, maiores informações através do telefone (73) 3533-2121 no
horário das 08h30min às 13h30min horas, ou e-mail: licitacaomaracas@gmail.com.
Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a
continuidade dos fatos.
Maracás – Bahia, 20 de março de 2020.

João Souza dos Santos Novaes
Presidente da CPL
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