
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: CONVITE Nº 017/2018
Processo Administrativo Nº. 053/2018

A  CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA,  sediada na Rua Porto
Rico, 231 - Jardim São Luís - Santana de Parnaíba / SP - CEP 06502-355, na
cidade de Santana de Parnaíba -SP, por intermédio de sua Comissão Permanente
de  Licitações,  torna  público  a  quem  possa  interessar  que,  por  autorização  da
Presidência desta Casa Legislativa,  REVOGA o presente certame, que visava a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação
visual,  através  da  confecção  e  instalação  de  letreiros  em alto  relevo  (Caixa  e
Brasão) em aço inox polido, nos limites superiores das fachadas principal, lateral
de divisa com a casa vizinha e dos fundos do prédio da Câmara Municipal  de
Santana de Parnaíba, conforme Anexo IV – Memorial Descritivo e Quantitativo do
Edital.

Justificativa: O letreiro  atualmente  instalado na fachada lateral  (esquina)  seria
mantido na forma como está, visando a economicidade para o erário. Todavia, por
ser incompatível  com a proposta do edital  e,  ainda, para que se mantenha um
único padrão na comunicação visual, a administração entendeu pela necessidade
de inclusão deste item no objeto da licitação em andamento, que também seguiria
as  mesmas  especificações  de  layout  e  materiais  constantes  no  Anexo  IV  do
presente edital. 

Analisando tal necessidade, o Departamento de Compras, Licitações e Contratos
informou  que  tal  inclusão  no  objeto  acarretaria  alteração  nos  valores  orçados
inicialmente, sendo necessário cancelar a reserva de dotação atual por outra de
novo valor que, fatalmente, incorreria na necessidade de rever a modalidade de
licitação  atribuída  anteriormente.  Dessa  forma,  visando o  interesse público  e  a
economicidade para o erário, esta autoridade, por bem, decide pela REVOGAÇÃO
do  certame  para  que,  em  momento  futuro,  de  acordo  com  a  razoabilidade,
conveniência e oportunidade, o próximo mandatário a ser eleito em 01/01/2019
possa decidir por um novo certame, passado o período festivo de final de ano,
época esta em que a maioria das empresas encerram suas atividades entrando em
férias coletivas, o que também comprometeria os prazos da inicial 

Comissão Permanente de Licitações
Fone: (011) 4154-8600 

Santana de Parnaíba, 26 de novembro de 2018

                              

MARCOS TONHO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

PRESIDENTE
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