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Atas

Ata de Sessão Pública
TOMADA DE PREÇOS nº 013/2022

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 2022, às 09h (nove horas), na sala de
reuniões da COPEL, situada na Av. Riomar, S/N, Centro - Belmonte - BA, presentes os membros da
Comissão Permanente de Licitação Elcio Tito Silva Júnior, Mouzer da Motta Lopes de Oliveira e
Ubiracy Marques de Souza, sob a presidência do primeiro, designados pelo Decreto Municipal nº
033/2022, foi instaurada a sessão de abertura para recebimento dos envelopes de habilitação e
propostas de preços da Tomada de Preços acima referenciada, cujo objeto é a Contratação de
empresa para Construção da Praça de Eventos no Município de Belmonte – BA, conforme
contrato de Repasse Nº 1030892-21/2016. A comissão de Licitação por unanimidade de seus
membros resolve DECLARAR DESERTO o Processo Administrativo nº126/2022- TP013/2022,
modalidade Tomada de Preço, por não acudir interessados no certame. Diante da importância do
objeto pretendido, a Comissão decidiu marcar uma nova data para a realização do certame que será
publicada no local de costume. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu aos
presentes e ordenou a lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede o Presidente que
todos assinem.
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Ata de Sessão Pública
TOMADA DE PREÇOS nº 014/2022

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de 2022, às 09h (nove horas), na sala de
reuniões da COPEL, situada na Av. Riomar, S/N, Centro - Belmonte - BA, presentes os membros da
Comissão Permanente de Licitação Elcio Tito Silva Júnior, Mouzer da Motta Lopes de Oliveira e
Ubiracy Marques de Souza, sob a presidência do primeiro, designados pelo Decreto Municipal nº
033/2022, foi instaurada a sessão de abertura para recebimento dos envelopes de habilitação e
propostas de preços da Tomada de Preços acima referenciada, cujo objeto é a Contratação de
empresa para construção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do município
de Belmonte/BA, conforme contrato de repasse nº 1010505-06/2013. A comissão de Licitação
por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR DESERTO o Processo Administrativo
nº127/2022- TP014/2022, modalidade Tomada de Preço, por não acudir interessados no certame.
Diante da importância do objeto pretendido, a Comissão decidiu marcar uma nova data para a
realização do certame que será publicada no local de costume. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradeceu aos presentes e ordenou a lavratura da ATA, que lida e estando todos de
acordo, pede o Presidente que todos assinem.
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