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Prefeitura Municipal de
Itajuípe publica:
• Aviso de Anulação de Licitação Pregão Presencial Nº 008/2020 Objeto: Contratação de empresa aquisição de mobiliário e equipamentos
para a rede escolar de Itajuípe - BA.
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 008/2020
O Município de Itajuípe, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo Decreto nº
008/2020, torna público a ANULAÇÃO da licitação acima referida, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR DE ITAJUIPE - BA. Em razão de equivoco
de julgamento pela Comissão de Licitação, que veio a trazer transtornos a licitante, impedindo o seu Credenciamento e
acesso a fase de lances do Pregão Presencial 008/2020, o que o impossibilitou de exercer seu direto de concorrência no
certame, e, em razão do mesmo, ter si recusado a entregar Propostas de Preços, mas, mesmo assim, tendo assistido a
sessão licitatória em sua fase de lances, o que poderá lhe trazer possível vantagem sobre os outros concorrentes, caso,
seja apenas anulada a fase de lances para que seja realizado o seu Credenciamento e prosseguimento do certame,
além do mesmo não ter interposto recurso administrativo, conforme ata exarado no dia do certame e cuja copia o
concorrente não credenciado possui, resolve essa administração, anular/cancelar o Pregão Presencial nº 008/2020,
conforme previsto no artº 49 e seus parágrafos da Lei 8666/93, devendo ser lançado novo procedimento em data
oportuna. Demais informações no setor de Licitações na sede da PM localizada à Praça Adonias Filho, 16 - Centro, CEP
45.630-000 ITAJUÍPE - Bahia, em dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00 horas. Informações pelo fone: (73)3238-1712
ou e-mail: licitaitajuipe@hotmail.com. Itajuípe, 03 de março de 2020
Charles Oliveira dos Santos
Presidente da CPL
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