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Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:
• Termo de Deliberação - Tomada de Preço Nº 002/2020 - Determino a
continuidade do presente processo licitatório com as devidas correções
apresentadas pelo setor de engenharia do município, devendo assim ser
mantida a data de abertura do certame agendada para o dia 26/06/2020
as 09hs.
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Tend
do em vista
a a urgência em se co
ontratar os objetos co
onstantes d
da TOMADA
A DE
PREÇ
ÇO Nº 002
2/2020, em
m virtude da
as vedaçõess legais exisstentes no p
período eleiitoral,
deterrmino a co
ontinuidade do presentte processo
o licitatório com as de
evidas corre
eções
apressentadas pe
elo setor de
e engenhariia do municcípio, deven
ndo assim ser mantida a
data
a de abertu
ura do certtame agen
ndada para
a o dia 26/
/06/2020 as 09hs.
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nte edital, jjá publicado
os no
Diário Oficial do
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Teofilândia – Ba, 23 de
e Junho de 2020

cio Nunes Oliveira
O
Térc
Prefe
eito Municip
pal de Teofillândia



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GKHK3LVKUXFJNWYSNV7ANA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

