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Maragogipe

Licitações

NOTIFICAÇÃO / CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP/2022

O Município de Maragojipe, através da Comissão de Licitações, convoca as empresas: CARVALHO
ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA para apresentar informações sobre o Contrato social que foi
anexado ao Processo, pois apresentou-se apenas uma alteração contratual sem a mesma está
consolidada, portanto necessitando de apresentação das demais alterações. A Empresa TRATLOC,
para apresentar informações, pois a mesma apresentou em sua documentação técnica, o Engenheiro
Gustavo Sacramento Gomes da Silva, que já responde tecnicamente por três empresas, e ao ser
apresentado pela TRATLOC ele passaria a responder por 04 empresas o que fere o regulamento do
CONFEA. A Empresa ROCHA RIOS CONSTRUTORA LTDA para apresentar informações, pois a
mesma apresentou em sua documentação técnica o Engenheiro Carlos Alberto Magalhães Santos, que
já responde tecnicamente por três empresas, ao ser apresentado pela Empresa Rocha Rios ele passará
a responder por 04 empresas o que fere o regulamento do CONFEA. Todas as convocadas terão o
prazo de 48(quarenta e oito) horas, a partir da data da publicação deste aviso, sob pena de
inabilitação, para apresentar as informações necessárias e/ou justificativas pertinentes e legais no que
couber, referente ao Processo TOMADA DE PREÇOS Nº 05-TP/2022, que tem por objeto: Contratação
de empresa para execução de obras e serviços de revitalização da Praça Antônio Conselheiro Rebouças
na sede deste Município. Recurso FINISA. Informações: Setor de Licitações, na Rua Geny de Morais,
n°26, na Sede do Município de Maragojipe-BA. Em: 16 de setembro de 2022. Manuela da Cruz de
Andrade – Presidente.
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