
08 de outubro de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO
(Republicação)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

A Câmara Municipal de Cândido Sales, Estado da Bahia, por intermédio da Comissão Perma-
nente de Licitação, representada pelo seu Presidente, senhor Valmiran Ferreira de Almeida, no uso 
de suas atribuições legais, torna público a realização do procedimento licitatório na modalidade 
de TOMADA DE PREÇOS de nº 001/2019, no dia 25 de outubro de 2019, às 10:00 h, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Sede da referida Câmara, situada na Rua Getúlio 
Vargas, 101 – Centro – Cândido Sales/BA, exclusiva para Microempresas - ME e Empresas de Pe-
queno Porte – EPP, visando a contratação de empresa de engenharia civil para execução de obras 
para reforma do prédio sede da Câmara de Vereadores de Cândido Sales/BA, com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos, nos exatos termos do Projeto Básico (Planilha Orça-
mentária Orçada, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial Descritivo), e, Projeto Arquitetônico 
(Planta Baixa- Detalhamento-Reforma, Planta Baixa de Situação, Cortes e Fachadas), para atender 
as necessidades dessa Câmara Municipal. O texto integral do edital (contendo todas as informações 
sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de 
segunda a sexta-feira das 8:00 h às 12:00 h, bem como no site deste Poder Legislativo no domínio: 
www.camaracandidosales.ba.gov.br, onde poderão ser consultados e/ou extraído cópia, conforme 
preconiza o inciso XXXIII, do art. 5º da Constituição Federal, e o art. 7º, inciso VI, e art. 8º, § 1º, inciso 
IV e § 2º, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação – LAI). Esclare-
cimentos adicionais através do telefone: (77) - 3438-1062 ou pelo e-mail: valmiran_ferreira@hotmail.
com. Cândido Sales/BA, 08 de outubro de 2019. Valmiran Ferreira de Almeida – Presidente da CPL.


