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Conceição do Jacuípe/Ba.
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Conceição do Jacuípe

Licitações
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÃO

GABINETE DA PREFEIT

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 001/2020

A COPEL da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuipe, INFORMA que a licitação na
modalidade de Concorrência de N° 001/2020, cuja segunda sessão estava prevista para ocorrer
no dia 18/03/2020, às 09:00, na sala de reunião da COPEL (objeto -contratação de empresa
para execução dos serviços de limpeza pública: varrição e serviços congêneres, coleta e
transporte dos resíduos sólidos domiciliares e coleta e transporte dos resíduos da construção
civil e congêneres, na sede e nos distritos do Bessa e Picado, no município de Conceição do
Jacuípe/BA), ficará SUSPENSAem face do DecretoMunicipal Nº 062/2020, de 17 de março de
2020, que decretou situação de Emergência Pública no Municípiode Conceição do Jacuípe e
estabelece medidas paraenfrentamento de emergência de saúde públicadecorrente do
Coronavírus (COVID-19).
O planejamento para a realização da sessão, no cenário atual, revelou-se insuficiente para
garantir a salubridade de todos os participantes e servidores envolvidos. Seria inevitável a
aglomeração de pessoas no recinto da sessão.
Deste modo, a situação será reavaliada nos próximos dias e, havendo um cenário favorável,a
sessão será remarcada, nos mesmos meios utilizados para a publicação original, conforme
determinação legal. Mais informações através do fone: (75) 3243- 1805.Conceição do Jacuipe,
18 de março de 2020 – Lourdes Jane Leal Brito, Presidente da COPEL.
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