Prefeitura Municipal de Riachão das Neves
1

Segunda-feira • 7 de Março de 2022 • Ano • Nº 2797
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Riachão das Neves publica:
x Resultado de Processo – Pregão Eletrônico Nº 03/2022 do Processo
Administrativo Nº 28/2022 - Contratação de empresa para aquisição de
veículo tipo ambulância de simples remoção, aquisição de analisador
hematológicos, para realização de diversos exames necessários no
laboratório Municipal, visando melhoramento do sistema de saúde deste
Município.
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Riachão das Neves

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 28/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 03/2022
RESULTADO DE PROCESSO
O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves (BA), no uso de suas atribuições legais e considerando a
regularidade do Processo acima, comunica aos interessados e À população em geral o resultado do Processo acima
identificado, a saber: Finalidade do Processo: contratação de empresa para aquisição de veículo tipo ambulância de
simples remoção, aquisição de analisador hematológicos, para realização de diversos exames necessários no
laboratório Municipal, visando melhoramento do sistema de saúde deste Município; RESULTADO: O processo
acima identificado não logrou êxito devido a falha na plataforma (Banco do Brasil) utilizada para realização do certame, a sessão
não ocorreu, por ser um pregão eletrônico o mesmo não pôde ser dado prosseguimento em virtude de possível prejuízo a
licitantes que não estivessem logadas no sistema. Maiores informações no Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de

Riachão das Neves/BA.

Riachão das Neves (BA), 04 de março de 2022.

FELIPE SMITH SANTOS CRISÓSTOMO
Pregoeiro
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