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Prefeitura Municipal de
Coronel João Sá publica:
• Aviso De Cancelamento De Licitação Tomada De Preços - Torna
Público o Cancelamento, por razões administrativas, da Sessão de
Julgamento de habilitação e de propostas e demais atos do certame a ser
realizado às 09:00 h do dia 18 de janeiro de 2021, com o objeto
construção de ponte molhada sobre o Rio do Peixe, com extensão de
24,00 metros e largura de 5,00 metros, sendo 4,00m de cabeceira de
acesso á ponte. Com execução de serviço de terraplanagem e melhoria
de estrada vicinal de acesso de 15,00 m de extensão à montante e 20,00
metros de extensão à jusante das cabeceiras
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOAO SÁ
CNPJ N: 14.215.818/0001-36
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL JOÃO SÁ - BA, pessoa jurídica de direito Público, sito na Praça Antônio Carlos
Magalhães, 19, Centro, através do Presidente da comissão de licitação designado pela Portaria 479/2021, Sr. Givaldo
Ramos de Andrade, TORNA PÚBLICO o CANCELAMENTO, por razões administrativas, da Sessão de Julgamento de
habilitação e de propostas e demais atos do certame a ser realizado às 09:00 h do dia 18 de janeiro de 2021, com o
objeto construção de ponte molhada sobre o Rio do Peixe, com extensão de 24,00 metros e largura de 5,00 metros,
sendo 4,00m de cabeceira de acesso á ponte. Com execução de serviço de terraplanagem e melhoria de estrada vicinal
de acesso de 15,00 m de extensão à montante e 20,00 metros de extensão à jusante das cabeceiras, – Cel João Sá, 14
de janeiro de 2021
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