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AVISO

DE ALTERAÇÃO DA DATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0111/2021– SESAU

SOB REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 20101.015575/2020.58 – INTERESSADO: SESAU – UASG 456961. O Pregoeiro da
Comissão Setorial de Licitação – CSL, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Roraima torna
público aos interessados em participar do Pregão supracitado, cujo objeto é a eventual contratação sob
o  sistema  de  registro  de  preços,  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de
fornecimento ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e não liquefeitos, incluindo cessão em
regime de comodato de tanques criogênicos, cilindros e centrais de reservas e suas instalações e
manutenções.  Locação  de  equipamentos  incluindo  a  instalação,  manutenção  corretiva  e
preventiva com reposição de peças dos equipamentos locados. Serviços de manutenção corretiva e
preventiva na rede canalizada e nos postos de consumo de gases medicinais, nos equipamentos
pertencentes  às  unidades  de  saúde/SESAU,  bem  como  instalação  e  desinstalação  de  rede
canalizada e posto de consumo conforme demandas, para atender as unidades de saúde da capital
e  do  interior  do Estado de  Roraima,  destinados  a  atender  as  Unidades  de  Saúde  do  Estado  de
Roraima,  de  acordo  com  as  quantidades  e  especificações  técnicas  constantes  do  TERMO  DE
REFERÊNCIA Anexo I. A abertura do Certame Licitatório, foi alterada e dar-se-á no dia 20/09/2021,
às  09:30h  (horário  de  Brasília).  O  Edital  se  encontrará  à  disposição  dos  interessados  através  do
site: www.gov.br/compras no link: ACESSO LIVRE – CONSULTA – AVISOS DE LICITAÇÕES e no
site www.saude.rr.gov.br no link: CSL, a partir do dia 03/09/2021.

Boa Vista – RR, 02 de setembro de 2021.

(assinado eletronicamente)
RODRIGO ALCESTE NEVES DOS SANTOS

Pregoeiro – CSL/SESAU-RR

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Alceste Neves dos Santos, Pregoeiro da
Comissão Setorial de Licitação, em 02/09/2021, às 11:01, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto
Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar
informando o código verificador 2827673 e o código CRC B979648C.
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