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TERMO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2019

Processo Administrativo nº 094/2019
Pregão Presencial nº 030/2019
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada
em engenharia e arquitetura com condições, equipamentos e pessoal capazes de realizar o
levantamento, planejamento, projetos básicos e executivos (em plataforma BIM), orçamento e
especificações necessárias à execução de reforma, ampliação e construção de edificações
neste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência deste Edital,
utilizando o critério de Menor Preço Global para julgamento das propostas.
Na publicação da Homologação do Pregão Presencial/Registro de Preços n° 030/2019 no
diário oficial do munícipio, ocorrida na edição nº 3666 do dia 14 de agosto de 2019, Onde se
lê: Fica a empresa vencedora convocada a comparecer no Setor de Licitações e Contratos da
Prefeitura de Correntina para assinaturas dos contratos no prazo de 03 (três) dias úteis a partir
da publicação deste Termo, assim como apresentar novas certidões, caso a validade das
apresentadas na habilitação, já tenham expirado.
Leia-se: Fica a empresa vencedora convocada a comparecer no Setor de Licitações e
Contratos da Prefeitura de Correntina para assinaturas da Ata de Registro de Preços no prazo
de 05 (cinco) dias corridos a partir da publicação deste Termo, assim como apresentar novas
certidões, caso a validade das apresentadas na habilitação, já tenham expirado.

Publique-se.
Correntina – Bahia, 19 de agosto de 2019.

Nilson José Rodrigues
Prefeito Municipal

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RZMZJ6UYMT/MJE9MB5BNOG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

