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Prefeitura Municipal de  
Santo Antônio de Jesus publica: 

 
 
 
 Aviso de Suspensão de Licitação Pregão Eletrônico Nº 025/2022/SRP 

– Objeto: Registro de preço para contratação de laboratórios que 
confeccionem e ofertem próteses dentárias e núcleos metálicos fundidos 
para o Centro de Especialidade Odontológica (CEO), visando suprir o 
fornecimento de prótese parcial removível superior, prótese parcial 
removível inferior, prótese total superior, prótese total inferior, prótese fixa 
coronária, prótese adesiva e intra-radicular para a rede pública de saúde, 
em virtude da analise minuciosa pelo setor técnico da impugnação 
apresentada. Santo Antônio de Jesus-BA. 
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