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Prefeitura Municipal de 

Amargosa publica: 
 
 
 
 
• Suspensão de Licitação Processo Administrativo Nº 177/2014 Pregão 

Eletrônico Nº. 053/2014/SRP - Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal 
para atender necessidades do hospital municipal de Amargosa e unidades 
municipais de saúde. 



 
 

 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Praça da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Amargosa, Bahia 
E-mail: licitacaoamargosa@hotmail.com - Telfax(075) 3634-3977 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2014 
PREGÃO ELETRÔNICO NO. 053/2014/SRP 
OBJETO: Aquisição de Oxigênio Medicinal para atender necessidades do Hospital Municipal de 
Amargosa e Unidades Municipais de Saúde. 
ASSUNTO: Impugnação / Suspensão 
 
 

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Amargosa vem suspender a licitação tendo em vista 
pedidos e impugnação e questionamentos formulados por licitantes ao Edital da Licitação em 
epígrafe.  
 

Considerando a necessidade apontada pela Secretaria de Saúde de adequar edital, decide 
suspender o presente certame, para que seja revisado 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, 16 de dezembro de 2014. 
 
 
CARLA SOUZA OLIVEIRA  
Pregoeira 
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