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Prefeitura Municipal de
Barra dos Coqueiros publica:
x LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 09/2020/FMS
LICITAÇÕES-E Nº. 826395 - Objeto: Registro de preço para prestação de
Serviços de Lavanderia Hospitalar e processamento de roupas de
serviços de saúde, em todas as suas etapas desde sua utilização até o
retorno em condições ideais de reuso, sob situações higiênico-sanitárias
adequadas, mediante operacionalização e o desenvolvimento de todas as
etapas compreendendo: coleta, lavagem, desinfecção, recuperação,
distribuição, no Hospital de pequeno porte de Barra dos Coqueiros/SE.
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Barra dos Coqueiros

Licitações

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 09/2020/FMS
Licitações-e Nº. 826395
O Município de Barra dos Coqueiros, COMUNICA que o Pregão
Eletrônico SRP 09/20/FMS, de objeto: Registro de preço para
prestação de Serviços de Lavanderia Hospitalar e processamento de
roupas de serviços de saúde, em todas as suas etapas desde sua
utilização até o retorno em condições ideais de reuso, sob situações
higiênico-sanitárias adequadas, mediante operacionalização e o
desenvolvimento de todas as etapas compreendendo: coleta,
lavagem, desinfecção, recuperação, distribuição, no Hospital de
pequeno porte de Barra dos Coqueiros/SE, nos termos do Decreto
Municipal n. 371/2019. foi declarado DESERTO devido a falta de
licitantes, determinando o arquivamento deste processo e a abertura
de um novo Processo Licitatório.
Barra dos Coqueiros/SE, 18 de agosto de 2020
Marcelo do Carmo Matos
Pregoeiro
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