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Prefeitura Municipal de
Mortugaba publica:
x Aviso de Alteração de Datas Pregão Eletrônico Para Registro de
Preços Nº 015/2022 do Processo de Administrativo Nº 044/2022 Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futura e eventual
aquisição de equipamentos e suprimentos para impressoras e
computadores conforme termo de referência, Anexo I.
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Mortugaba

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATAS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022

Processo de Administrativo n.º 044/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços
Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futura e eventual aquisição de
equipamentos e suprimentos para impressoras e computadores conforme termo de referência,
Anexo I.
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que durante a fase de
acolhimento de propostas, foi protocolado na Prefeitura Municipal de Mortugaba, oficio onde o
licitante interessado deixou demonstrado uma possível falha de sistema, em razão da possibilidade
de prorrogação da auto tutela administrativa, a administração optou por suspender o processo que
estava marcado para fase de lances no dia 27/04/2021, republicando uma nova data de abertura de
propostas e fase de lances para o dia 11/05/2022 às 09:00 horas, garantindo assim uma máxima
participação de interessados e atendimento aos princípios da isonomia, da competitividade e a busca
da melhor obtenção de preços para a Prefeitura Municipal.
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço
acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia.

Mortugaba/BA. 28 de abril de 2022.
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