Prefeitura Municipal de Serrolândia
Terça-feira • 22 de Novembro de 2022 • Ano XV • Nº 5121
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Erratas ............................................................................................................................ 02 a 02

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Gildo Mota Bispo / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Serrolândia - BA centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTQWQZIWRJCWNJMYNZAZQT

Terça-feira
22 de Novembro de 2022
2 - Ano XV - Nº 5121

Serrolândia

Erratas
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Praça Manoel Novaes, nº 99, Centro.
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CEP. 44710-000

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Sirvo-me do presente para publicar a errata da publicação da correção do texto da
segunda ata referente a Tomada de Preço Nº: 015/2022, por conta de erro de
digitação, onde foi informado RM OBRAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
onde deveria ser CONSTRUTORA M ROCHA LTDA.

ERRATA NA SEGUNDA ATA E COMUNICADO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº: 015/2022
Onde-se-lê:

A Presidente da COPEL da Prefeitura Municipal de Serrolândia-BA, vem informar
que na segunda ata da sessão de recebimento e abertura das propostas de preços e
documentos de habilitação relativa ao Processo Licitatório acima identificado, foi
informado de forma errônea como desclassificada a empresa RM OBRAS DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI com razões que não dizem respeito aos fatos,
quando na verdade deveria constar apenas como habilitada por atender todas as
exigências editalícias, conforme se infere na documentação da empresa relativa ao
processo.

Ler-se-á:

A Presidente da COPEL da Prefeitura Municipal de Serrolândia-BA, vem informar
que na segunda ata da sessão de recebimento e abertura das propostas de preços e
documentos de habilitação relativa ao Processo Licitatório acima identificado, foi
informado de forma errônea como desclassificada a empresa CONSTRUTORA M
ROCHA LTDA com razões que não dizem respeito aos fatos, quando na verdade
deveria constar apenas como habilitada por atender todas as exigências editalícias,
conforme se infere na documentação da empresa relativa ao processo.

Lucivalda Santos Pinho Jordão
Presidente da COPEL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTQWQZIWRJCWNJMYNZAZQT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

