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PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ^

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 001/2019-CPL/PMB

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal, convoca
os interessados para continuidade do procedimento licitatório Tomada de Preços n°
001/2019-CPL/PMB, iniciada no dia 26 de fevereiro de 2019, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de Reforma,
Ampliação e Manutenção das Unidades Escolares localizadas nas zonas urbana e
rural do Município de Bacabal - MA, no dia 13 de março de 2019 foi dado o resultado
e julgamento da documentação de habilitação das empresas, e fora dado prazo de para
interposição de recursos administrativos que findou hoje dia 21 de março de 2019 e não
foi apresentado nenhum recurso administrativo. Sendo assim fica então marcada a
reunião para abertura dos envelopes de propostas das empresas interessadas
continuidade do certame para o dia 25/03/2019, às 08:00hs (oito) horas na sala de
reunião desta Prefeitura.

Bacabal - MA, 21 de março de 2019.
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Prefeitura Municipal de Bacabal
Travessa 15 de Novembro, n.® 229, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal - MA

Home Page: www.bacabal.ma.gov.br Telefone (99) 3621-0533
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Assunto

De

Cópia Oculta (Cco)

Data

Convocação TP 001/19-CPL/PMB

<llcltacao@bacabal.ma.gov.br>

< jnleite@hotmaii.com >,
< mixconstrutora. baca ba l@hotmaii. com >,
<silasferreiralima89@gmail.com>,
< em preendlmentos.c!assea@gmall. com >,
<romualdoaraujojr@gmail.com>,
< rwempresa@ hotmail .com >,
<consttajtoramoraesantos@hotmail.com>,
< ios@iosempreendimentos. com. b r>,
<alanjipe@hotmail.com>

2019-03-22 11:19

• 24.2. Aviso de Convocação.pdf (~396 KB)

Boni Dia Senhores,

Segue em anexo Aviso de Convocação da Tomada de Preços n*> 001/19 para o dia 25 de março de 2019 às 08hs
para abertura dos envelopes de propostas das empresas habilitadas.

tenciosamente.

Alan Amorim

Presidente da CPL/PMB

^MfElTuRAMÜNiClKALF '"CA3AI-M;

r là. na: 6
rroc. n^: 030)0/

Rubricti;
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Diário Oficiai
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA

Prefaito Edvan Brandão d« Farias

CriíKlo pola Lei N- 1 ..'M 1 de 1-1 (!c ni.iri;o de i-iOl ■! I Ediçáo, SAC^OIdOr!,? 1 Bnn;il);il ■ MA, ? 1 í)3 3019

EXPEDIENTE

O Diário Oficiai do Município de Bacabal - MA. Criado pela Lei N' 1.241 de 14 de março de2014,
exclusivamente na forma eletrônica, éuma publicação da Administração Direta deste Município,:!!::;
ACERVO
As edições do Diário Ofícial Eletrônico de Bacabal poderão ser consultadas através da internei, por meio do
seguinte endereço: https://dom.bacabal.ma.gov.br.
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse https://dom;bacabal.ma^goy;bri; AS:ConsuIta$i ::; ::;
pesquisas e download são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro; : ;:Mf£lTt;líAMIjNIOPAl£iíÍÀCAÍAt-Í'
ENTIDADE »■»$.n»: '7^0^
Prefeitura Municipal de Bacabal - MA Proc, n»;. OÜ^OlPí)
CNPJ: 06.014.351/0001-38, Prefeito Edvan Brandão de Farias ftubricac _
Endereço: Travessa 15 de Novembro, 229, Centro - Bacabal - Maranhão - CEP; 65700-000 ^
Telefone: (99) 3621 0533 e-mail: dom@bacabal.ma.gov.br
Site: www.bacabal.ma.gov.br

Licitação

TOMADA DE PREÇOS N' 001/2019-CPL/PMB

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Bacabal, convoca os interessados para
continuidade do procedimento licitatòrio Tomada de Preços n° 001/2019-CPL/PMB, iniciada no dia 26 de fevereiro de
2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos Serviços de Reforma, Ampliação e
Manutenção das Unidades Escolares localizadas nas zonas urbana e rural do Município de Bacabal - MA, no dia 13 de
março de 2019 foi dado o resultado e julgamento da documentação de habilitação das empresas, e fora dado prazo de
para interposiçào de recursos administrativos que findou hoje dia 21 de março de 2019 e não foi apresentado nenhum
recurso administrativo. Sendo assim fica então marcada a reunião para abertura dos envelopes de propostas das
empresas interessadas continuidade do certame para o dia 25/03/2019, às 08:00hs (oito) horas na sala de reunião desta
Prefeitura. Bacabal — MA, 21 de março de 2019. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPUPMB.

Diário Oficiai
Prefeitora Muhiçipà^

CNPJ: 06.014.351/0001 -381 Criado pela Lei N° 1.241 de 14 de março de 2014

Prdeíto Edvan Brandão de Farias
Travessa 15 de Novembro, 229, Centro - Bacabal - Maranhão - CEP: 65700-000

Telefone: (99) 3621 0533
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