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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU

SECLIC - SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Câmara Municipal de Cairu, através da Presidente CPL, convoca as licitantes classificadas no
julgamento técnico, para participarem da segunda SESSÃO PÚBLICA, com a seguinte pauta básica:
a) identificar os representantes das licitantes presentes e colher suas assinaturas na lista de
presença; b) abrir os Invólucros nº 2; c) cotejar as vias não identificadas (Invólucro nº 1) com as
vias identificadas (Invólucro nº 2) do Plano de Comunicação Publicitária, para identificação de sua
autoria; d) elaborar planilha geral com as pontuações atribuídas a cada quesito de cada Proposta
Técnica; e) proclamar o resultado do julgamento geral da Proposta Técnica; f) executar o sorteio
previsto no subitem 9.6, se for o caso; g) informar que o resultado do julgamento geral das
Propostas Técnicas será publicado na forma do item 18, com a indicação dos proponentes
classificados e dos desclassificados, em ordem decrescente de pontuação, abrindo-se prazo para
interposição de recurso, conforme disposto no item 19. A Segunda sessão pública ocorrerá no dia
11 de maio de 2021, às 09:00hs, na sala da Comissão de Licitação, situada na Praça Coronel
Francisco Ribeiro Passos, 09, Centro, CEP 45420-000, Cairu-Ba. As empresas interessadas poderão
retirar o edital e seus anexos e/ou obter maiores informações através do E-mail
licitacao@camaracairu.ba.gov.br. Informações: o edital e os demais atos resultantes dessa
licitação serão publicados no Site Oficial http:// http://www.camara.cairu.ba.io.org.br/, Diário
Oficial da Câmara Municipal de Cairu.
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