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 ESTADO DA BAHIA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2016
PREGÃO ELETRÔNICO NO. 002/2016/SRP 
OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as 
necessidades das Unidades de Saúde e Centro de Especialidades Odontológicas, 
mediante Sistema de Registro de Preços. 
INTERESSADO: GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS 
LTDA e outros. 
ASSUNTO: Suspensão  
 
 

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO  
  

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AMARGOSA, devidamente assistida pela Assessoria Jurídica Municipal, vem 
manifestar-se nos termos seguintes, tendo em vista a impugnação ao edital 
encaminhada pela empresa GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO 
ODONTOLÓGICOS LTDA. 
 
Considerando ainda a necessidade apontada pela Secretaria de 
Saúde de adequar o termo de referência, o que importará na modificação da 
proposta,  decido suspender o presente certame, para que seja revisado o Termo 
de Referência e republicado o Edital com as devidas alterações. 
 
A teor do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, qualquer modificação no edital exige 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido. Assim, comunico a todos que após 
as alterações necessárias no Edital e Termo de Referência, será publicado o 
Aviso de Licitação informando a todos a data e o horário da sessão prevista no 
item IX do Edital.  

  
Esta decisão será publicada na íntegra no Diário Oficial do Município no 
endereço eletrônico www.amargosa.ba.io.org.br, bem como remetida a todos os 
licitantes que adquiriram o referido edital por mensagem eletrônica.  
  

Amargosa, 04 de fevereiro de 2016. 
 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
Pregoeira 

 

Licitações
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