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LICITAÇÃO DESERTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 

CNPJ: 14.488.415/0001-60 

LICITAÇÃO DESERTA  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 

A Câmara Municipal de Feira de Santana-BA, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação nº 

004/2020: Processo Administrativo nº 020/2020, Modalidade Pregão Presencial nº 004/2020, tipo: Menor preço global, objeto: Contratação de pessoa 

jurídica para  fornecimento, por demanda, de medalhas de condecorações para homenagens prestadas pela Câmara Municipal de Feira de Santana-

BA, de acordo com as condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos, realizada em 26 de março de 2020, foi declarada DESERTA, uma 

vez que não acudiram interessados. A data para realização de uma nova sessão de abertura será publicada oportunamente, tendo em vista a atual 

situação de pandemia de covid-19 e da necessidade de medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus. As informações sobre o 

processo estão acessíveis a todos os interessados no portal da Transparência da Câmara Municipal de Feira de Santana:  

https://www.transparencia.feiradesantana.ba.leg.br - no ícone Licitação 

Feira de Santana, 26 de março de 2020. 

Marloy Antonio de Santana 

Pregoeiro Oficial 

 ACATAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 

CNPJ: 14.488.415/0001-60 

ACATAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Feira de Santana-BA comunica aos interessados na Licitação nº 002/2020, Processo Administrativo nº 

173/2019,  Pregão Presencial nº 002/2020, objetivando Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço Móvel Pessoal - SMP para 

atender as necessidades da Administração da Câmara Municipal de Feira de Santana-BA (CMFS), com fornecimento de 60 (sessenta) linhas móveis 

novas, de acesso móvel pós-pago, durante 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e especificações mínimas constantes no Edital e seus 

Anexos, que deu provimento à impugnação interposta pela empresa CLARO S/A  e decide alterar o Edital. Informações: Itens 14.5 – “c” (Edital);5.1, 

9.1.2 e 9.8 (Anexo I); 2.9, 6.1.12, 9.1 – “c” e 9.2 (Minuta).  A nova data para realização da sessão de abertura será publicada oportunamente, bem como 

o Edital com as devidas alterações, tendo em vista a atual situação de pandemia de covid-19 e da necessidade de medidas de prevenção contra a 

disseminação do novo coronavírus. As informações sobre o processo estão acessíveis a todos os interessados no portal da Trans parência da Câmara 

Municipal de Feira de Santana:  https://www.transparencia.feiradesantana.ba.leg.br - no ícone Licitação. 

Feira de Santana, 26 de março de 2020. 

Hilneide Araujo Almeida 

Pregoeira Oficial 
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