REF. PREGÃO PRESENCIAL SRP - N. º 020/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001. 0002807/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ESPECIALIZADOS EM
LIMPEZA, CAPINA E COLETA DE RESIDUOS.
ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI, neste ato representado pelo Secretário
Municipal de Adm. e Planejamento, o Srº. Júlio Cesar da Silva Ferreira, no uso
das atribuições a mim conferidas e considerando o poder discricionário que a
mim confere:
CONSIDERANDO o pedido de esclarecimento da empresa RM
Serviços Terceirizações, a qual requer a base de calculo na planilha usada
para encontrar o valor da taxa de administração utilizada no procedimento;
Considerando o princípio do julgamento objetivo, o qual prevê que o
administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório
para o julgamento das propostas, afastando a possibilidade de o julgador
utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no ato
convocatório, mesmo que em benefício da própria Administração;
Considerando que a Comissão de Licitação não possui em seu quadro servidor
técnico para analisar a planilha de custo; Considerando a necessidade de
revisão do termo de referência deste procedimento, com vistas a contemplar o
princípio da ampla competitividade, de modo que haja uma contratação
satisfatória e para melhor atender ao interesse da Administração;
RESOLVO:
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da
administração, conforme previsão do artigo 49 da Lei 8666/93 c/c CAPÍTULO
XVIII, item 4, do edital, o processo licitatório tombado sob. nº. 001.
0002807/2019 e, consequentemente, a licitação por Pregão com o número
020/2019, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica especializada em
prestação de serviços terceirizados especializados em limpeza, capina e coleta
de resíduos, que ocorreria no dia 23 de outubro de 2019, às 08:30h.
Após isso, fazer remessa dos autos ao Departamento de
Contabilidade para análise do requerimento da empresa RM Serviços
Terceirizações e planilha de custo anexada ao Termo de Referência.
Floriano-PI, 18 de outubro de 2019.
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