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Prefeitura Municipal de
Formosa do Rio Preto publica:
x Aviso de Licitação - Processo Administrativo Nº 603/2019 Tomada de Preços Nº 002/2019 - Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica em
TSD (tratamento superficial duplo) imprimação com asfalto diluído cm30 AF 09/2017, assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30
cm, identificação de ruas com placa esmaltada, , sinalização viária
horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica, passeio em
concreto estrutural, rampa de acesso aos portadores de necessidades
especiais, a serem executados na estrada para São Marcelo,
Transversais A e C e Bifurcação da Praça no Bairro Projeto.

Gestor - Termosires Dias dos Santos Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça da Matriz nº 22
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Formosa do Rio Preto

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 13.654.454.0001-28

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 603/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, torna público, a licitação
modalidade: Tomada de Preços nº 02/2019 – Processo administrativo nº 603/2019 tendo como
objeto: a contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação
asfáltica em TSD (tratamento superficial duplo) imprimação com asfalto diluído cm-30
AF 09/2017, assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, identificação de ruas com placa esmaltada, ,
sinalização viária horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica, passeio em
concreto estrutural, rampa de acesso aos portadores de necessidades especiais, a serem
executados na estrada para São Marcelo, Transversais A e C e Bifurcação da Praça no
Bairro

Projeto,

nos

termos

30/2018/MCIDADES/CAIXA,

do

contrato

de

repasse

n°

CTR

1057009-

no intuito de atender ás necessidades do município de

Formosa do Rio Preto – BA, conforme especificações contidas no ANEXO - I ( Projeto
Básico) do edital. Tipo: menor preço global. Data da Sessão: 18 de março de 2019, às 09h
(horário local). Local: Sala de reuniões, no prédio da Prefeitura municipal, situado a Praça da
Matriz, nº 22, Formosa do Rio Preto-BA. O edital poderá ser retirado no endereço supracitado.
Outras

informações

através

dos

telefones

(77)

3616-2112/2125/2121

site:

www.formosadoriopreto.ba.gov.br

Formosa do Rio Preto – BA, 28 de fevereiro de 2019

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal
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