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 Aviso de Cancelamento de Licitação Pregão Presencial Nº.
005/2021 Proc. Adm.: 009/2021 – Objeto: Contratação de Empresa
para fornecimento de peças e acessórios para veículos leves e
pesados do Município, assim como de prestação de serviços
mecânicos e mão de obra, serviços de alinhamento, balanceamento e
cambagem de rodas e pneus de veículos leves e utilitários, durante o
ano de 2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí/BA – fone (73) 3271-2101
CNPJ.: 13.858.303.0001-91

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021 Proc. Adm.: 009/2021.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, através da Pregoeira Oficial do
Município, torna público para o conhecimento dos interessados, que a Licitação Modalidade Pregão
Presencial nº 005/2021, do tipo menor preço, que tem por objeto a contratação de Empresa para
fornecimento de peças e acessórios para veículos leves e pesados do Município, assim como de
prestação de serviços mecânicos e mão de obra, serviços de alinhamento, balanceamento e
cambagem de rodas e pneus de veículos leves e utilitários, durante o ano de 2021 (dois mil e vinte e
um), conforme especificações contidas no Edital, publicado no DOM, Diário Da União e Jornal de
grande circulação, no dia 08 de janeiro de 2021, previsto para realização no dia 26/01/2021, às
09H00, está sendo temporariamente cancelado pelos motivos que ora explicitamos:
I - Por interesse da Administração;
II – Por ter sido detectado no Edital da referida Licitação a necessidade de alteração.
Informamos, ainda que oportunamente estaremos publicando um novo Edital de convocação para a
citada Licitação.
Iguaí – BA, em 14 de janeiro de 2021.
Edineide Lousado de Almeida de Oliveira
Pregoeira
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