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Prefeitura Municipal de
Quijingue publica:
 Aviso de Cancelamento de Licitação - Pregão Presencial Nº 015/2021
- Processo Administrativo Nº 112/2021 - Objeto: Contratação de
empresa de tecnologia da informação, para fornecimento de licença de
direito de uso de software integrado de gestão pública, com suporte
técnico e manutenção, incluindo a implantação, a migração de dados, a
customização, a parametrização e treinamento, conforme edital e anexos,
em decorrência de erro no Objeto, sendo tais informações de fundamental
importância no processo licitatório.
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Licitações
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº _________________
SERVIDOR: _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
O Pregoeiro do Município de Quijingue/BA, no uso de suas atribuições, torna público aos
interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, vinculado ao
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2021, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto:
Contratação de empresa de tecnologia da informação, para fornecimento de licença de direito
de uso de software integrado de gestão pública, com suporte técnico e manutenção, incluindo
a implantação, a migração de dados, a customização, a parametrização e treinamento,
conforme edital e anexos, em decorrência de erro no Objeto, sendo tais informações de
fundamental importância no processo licitatório. Ao tempo que esta CPL informa que o
pregão supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitado a Lei 8.666/93.
Pelo exposto, toda Comissão, decide pelo CANCELAMENTO do referido pregão.

Quijingue/BA, 28 de outubro de 2021.
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Arilton Cícero Santos Almeida
Pregoeiro Oficial

CNPJ: 13.698.782/0001-26
Praça Hermógenes José da Silva, S/N Centro- Tel.: (075)3387-2196/2317.
CEP: 48.830-000- Quijingue-Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VALPKL4W+ZJBX8A+JT6DLQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

