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Prefeitura Municipal de
Quijingue publica:
x Cancelamento do Aviso de Licitação Tomada de Preço Nº 002/2021 Objeto Contratação de Instituição com ou sem fins lucrativos, prestadora
de serviços de atenção à saúde para oferta de serviços de atenção
primária e especializada à saúde, contemplando a realização de consultas
médicas, consultas de enfermagem, consultas nutricionais, realização dos
exames, emissão e resultados de laudos com eventual fornecimento de
prótese dentária e de óculos, equipe técnica suficiente para o bom
funcionamento das atividades, atividades de educação permanente, apoio
matricial, telemedicina e material de consumo e para realização das
atividades, por um período de até 180 (cento e oitenta) dias no município
de Quijingue/BA.
x Aviso de Cancelamento de Licitação Pregão Presencial Nº 014/2021 Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de serviços técnicos
especializados para execução, acompanhamento, treinamento prático e
teórico abordando o novo sistema de registro, elaborado pelo Governo
Federal para facilitar a administração de informações relativas aos
trabalhadores de forma padronizada e simplificada, denominado eSocial,
de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, em
decorrência de erro no Objeto, sendo tais informações de fundamental
importância no processo licitatório.
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Quijingue

Licitações
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº _________________
SERVIDOR: _________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
ESTADO DA BAHIA

CANCELAMENTO DO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
CNPJ Nº. 13.698.782/0001-26
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
A Comissão de Licitação torna público que está cancelado o aviso de licitação na
modalidade Tomada de Preço n°002/2021 P.A.111/2021. Tipo: TECNICA E PREÇO.
Objeto Contratação de Instituição com ou sem fins lucrativos, prestadora de serviços de atenção à
saúde para oferta de serviços de atenção primária e especializada à saúde, contemplando a
realização de consultas médicas, consultas de enfermagem, consultas nutricionais, realização dos
exames, emissão e resultados de laudos com eventual fornecimento de prótese dentária e de
óculos, equipe técnica suficiente para o bom funcionamento das atividades, atividades de
educação permanente, apoio matricial, telemedicina e material de consumo e para realização das
atividades, por um período de até 180 (cento e oitenta) dias no município de Quijingue/BA.
Sessão que teria sua Abertura: às 10:00h do dia 23/11/2021 na sala de reuniões da
COPEL na Prefeitura Municipal de Quijingue - Bahia, localizada na Praça Hermógenes
José da Silva, S/N Centro, Quijingue-BA. Informações através dos tels. (075) 33872196/2317 das 08:00 às 12:00 h ou e-mail: licitacaoquijingue2017@gmail.com. Os
interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de QUIJINGUE - BA, na
sala da COPEL, das 08:00 às 12:00 h.
Quijingue/BA, 01 de novembro de 2021.
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ARILTON CÍCERO SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº _________________
SERVIDOR: _________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
ESTADO DA BAHIA

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021
O Pregoeiro do Município de Quijingue/BA, no uso de suas atribuições, torna público aos
interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, vinculado ao
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2021, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto:
Contratação de Empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para execução,
acompanhamento, treinamento prático e teórico abordando o novo sistema de registro,
elaborado pelo Governo Federal para facilitar a administração de informações relativas aos
trabalhadores de forma padronizada e simplificada, denominado eSocial, de acordo com as
especificações contidas no Termo de Referência, em decorrência de erro no Objeto, sendo tais
informações de fundamental importância no processo licitatório.
Pelo exposto, toda Comissão, decide pelo CANCELAMENTO do referido pregão.

Quijingue/BA, 01 de novembro de 2021.
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Pregoeiro Oficial
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