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ATOS PODER EXECUTIVO 

 

 
Aviso de ERRATA 

 
TOMADA DE PREÇOS N 2/2022 - objetiva: 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de 
consultoria, organização e execução de concurso público para provimento de 
 
cargos efetivos. 
 
Torna-se público que, 
 
Onde se lê: 4. DO CADASTRAMENTO 
4.1 Só participarão do certame empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de 
TACIMA ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento e 
requerer junto a Comissão até o dia 28 de junho de 2022 até 12h00min, com prazo de 
validade em vigor, compatível com o objeto deste certame bem como certidões 
atualizadas e demais documentos conforme formulário emitido pela Comissão de 
Licitação. 
Leia-se: 
4. DO CADASTRAMENTO 
4.1 Só participarão do certame empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de 
TACIMA ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento e 
requerer junto a Comissão até o dia 16 de agosto de 2022 até 12h00min, com prazo de 
validade em vigor, compatível com o objeto deste certame bem como certidões 
atualizadas e demais documentos conforme formulário emitido pela Comissão de 
Licitação. 
. 
Telefone: no site 
Email: no site 
 

TACIMA - PB, 13 - 07 - 2022 . 
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA – PRESIDENTE(A)  

 
 

AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022 

 
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 
00002/2022, para o dia 19 de Agosto de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local 
inicialmente divulgado: Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com.  
 

Tacima - PB, 13 de Julho de 2022 
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA - Presidente da Comissão 


