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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

AVISO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 

 

Pregão Eletrônico: 99/2019/SUPEL/RO

Processo Administra�vo Nº: 0049.062103/2019-25/SEI/SESAU

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Consumo Hospitalar (Tesoura para sistema de vídeo, coaguladora ultrassônica),
com comodato do gerador de energia, visando atender as necessidades da Coordenação de cirurgia Geral deste Hospital de Base "Dr. Ary Pinheiro"
HBAP/SESAU/RO, por um período de 12 meses.
 

 A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, através de seu Superintendente, torna público aos interessados que o certame licitatório em epígrafe
foi REVOGADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, considerando que a Secretaria de Estado de Saúde não respondeu a
pedido de esclarecimento e impugnação impetrado por interessados antes da data de abertura da licitação em tela, o que acarretou prejuízo ao art. 18, §1º, do
Decreto Estadual N. 12.205/06, e que não foi possível suspender a abertura do certame em tela em face de problemas de conexão com o sistema Comprasnet no
dia 12 e 13 de Junho de 2019. Deste modo, NOTIFICA-SE as empresas através de publicação nos meios de comunicações previstos em Lei, concedendo-lhes o
prazo de 05 (cinco) dias úteis após publicação, previstos no art. 109, I, “c” da Lei nº. 8.666/93, ficando os autos desde já disponíveis aos interessados para vistas
junto a SUPEL/RO. Outras informações através do telefone: (69) 3212-9265 – UASG: 925373. Porto Velho - RO, 01 de Julho de 2019.

 

Publique-se.
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MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL
Superintendente Estadual de Licitações - SUPEL/RO

Documento assinado eletronicamente por Genean Prestes dos Santos, Diretora Execu�va, em 02/07/2019, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 6600226 e o código CRC 09151191.

Referência: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo nº 0049.062103/2019-25 SEI nº 6600226

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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