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Planalto

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000.
PROCESSO LICITATÓRIO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÕES DE PROPOSTAS DE PREÇO
Tendo em vista as impugnações em face aos valores das propostas apresentadas na sessão
referente a Tomada de Preço 002/2020, por se tratar de ano eleitoral havendo a
necessidade de início imediato da execução da obra, sem óbices e embaraços que venham
a obstar o seu regular andamento, tendo em vista também, estar delimitado no
instrumento editalicio o prazo para execução em 09 (nove) meses, evitando assim
possíveis embaraços e prejuízos, por cautela, decide a administração, solicitar de todas as
empresas classificadas que orçaram suas propostas em até R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais), e que queiram continuar a participar do certame, a apresentação no prazo
impreterível de 3 (três) dias, de orçamento, acompanhado da relação das empresas onde
foram realizados, dos valores relacionados para cada insumo e serviços necessários a
execução do objeto da tomada de preço de acordo com a proposta apresentada, a ser
encaminhado para o endereço de e-mail pmplanaltolicita@gmail.com. Fica designada a
data de 02 de abril para realização de sessão para apreciação e julgamento do recurso
interposto. Planalto-Bahia, 27 de março de 2020. José Ademir Ferreira Brito – Presidente
da CPL.
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