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Prefeitura Municipal de
Murici publica:
• Termo de Revogação de Procedimento Licitatório - Processo Nº
0442/2019 Tomada de Preço Nº 01 /2019 - OBRAS - Objeto:
Continuação da construção do polo de traques, previsto para ocorrer no
dia 28 de Março de 2019 às 10h00min.
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Processo n. 0442/2019
TOMADA DE PREÇO nº. 01 /2019 - OBRAS
TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 0442 / 2019 – TOMADA DE PREÇO Nº 01 /2019 - OBRAS
Despacho de revogação de processo Licitatório em
razão da necessidade de reanalise de projeto básico e
executivo.

CONSIDERANDO a necessidade de reanalise de projeto básico e executivo
para retificar no Processo Licitatório, com vistas o bom emprego de recursos para
uma execução com resultados efetivos, eficientes e eficazes para Administração,
demonstrando a necessidade de elaboração de projetos básicos adequados e de
boa qualidade, eficientes e atualizados para que as obras a serem executadas, não
resultem em gastos desnecessários ao erário e, consequentemente, evitando graves
prejuízos à coletividade.
RESOLVE:
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administração, o
processo licitatório tombado sob. nº. 0442/2019, e consequentemente a licitação por
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019 - OBRA, cujo objeto é a Continuação da
construção do polo de traques, previsto para ocorrer no dia 28 de Março de 2019 às
10h00min.
A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial. (Súmula 473 STF)
Murici-AL, 27 de Março de 2019.
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