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detectada a necessidade de se realizar ajustes na planilha
orçamentária anexa ao edital do certame.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 29-2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brumado, Estado da
Bahia, por intermédio da sua Pregoeira, torna pública a REVOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 29-2021, publicado no Diário Oficial da União, nº197, Jornal de Grande
Circulação (A TARDE) e Diário Oficial do Município Nº 5862, no dia 19 de outubro de
2021, cujo objeto consiste em REGISTRO DE PREÇOS para Atender despesa com
aquisição de aparelhos de ar-condicionado e climatizadores, com instalação por conta do
fornecedor, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da
administração pública municipal, uma vez que restou detectada a necessidade de se
realizar ajustes na planilha orçamentária anexa ao edital do certame. Assim,
imprescindível é o retorno à fase interna do referido processo licitatório e, tão logo
realizadas as modificações pertinentes, será retomada a fase externa deste Certame, com a
publicação de novo aviso licitatório. Brumado-BA, em 25 de novembro de 2021 – Darlene
Lima dos Santos – Pregoeira – Fone: (77)3441–8781.
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