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Prefeitura Municipal de
Salinas da Margarida publica:
x Aviso Cancelamento Licitação - Tomada de Preço nº 013/2020 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços referente a
construção: um bloco, uma edificação, com 74 (setenta e quatro) gavetas
mortuárias, 154,31 metros lineares de muro para delimitação local, portão
de acesso principal, uma capela e adequação local para acessibilidade
composta por pavimentação em piso intertravado (área de 172,94m²), no
Cemitério do Distrito de Cairú do Município de Salinas da Margarida-Ba.
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Salinas da Margarida

Licitações

AVISO CANCELAMENTO LICITAÇÃO
A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA,
cancela, em razão de se fazer necessário alterações no edital. Publicação do aviso no diário Oficial do
município, a abertura do certame marcado para o dia 14/07/2020 – Horário: 13h00min, referente a TOMADA
DE PREÇO nº 013/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços referente a
construção: um bloco, uma edificação, com 74 (setenta e quatro) gavetas mortuárias, 154,31 metros
lineares de muro para delimitação local, portão de acesso principal, uma capela e adequação local para
acessibilidade composta por pavimentação em piso intertravado (área de 172,94m²), no Cemitério do
Distrito de Cairú do Município de Salinas da Margarida-Ba., conforme condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital. Informações podem ser obtidas Tel. 075 3659-1061.
(www.salinasdamargarida.ba.gov.br).
Informações
podem
ser
obtidas
pelo
e-mail:
licitacoessalinasdamargarida@gmail.com Tel. 075 3659-1061. Salinas da Margarida, 26 de junho de 2020.
Patrícia Andrade Fonseca – Presidente da CPL.
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