
 
Estado de Santa Catarina

Município de Rio Fortuna

Pregão Presencial nº 008/2020
 

 

 

 

Referência: Processo Licitatório nº 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 

PARA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA/SC

 

A Pregoeira, em respeito aos princípios gerais de direito público, às 

prescrições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, procede, em nome do 

Município de Rio Fortuna

Lote 01 do Processo Licitatório nº 

008/2020, pelo fato de 

Códigos Originais das peças referentes ao Lote 01, e ao efetuar a conferência dos 

códigos informados no Termo de Referência constatou

estão incorretos. Desta forma, sob orientação da Assessoria Jurídica do Município, 

como não será possível 

do Processo Licitatório mencionado

No entanto, mantém

modalidade de Pregão Presencial nº 008/2020

horário indicados no Edital de Licitação, mas apenas para o Lote de nº 02.

Desta forma, em outro moment

nova licitação referente ao Lote 01

Não há prejuízo para o erário público.

Não há prejuízo a in

Não há e nem haverá pre

 

_____________________________________

Estado de Santa Catarina 

Município de Rio Fortuna/SC 

Pregão Presencial nº 008/2020 – Proc. Licitatório nº 

TERMO DE CANCELAMENTO 

Referência: Processo Licitatório nº 017/2020 - Pregão Presencial nº 0

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 

PARA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA/SC

, em respeito aos princípios gerais de direito público, às 

prescrições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, procede, em nome do 

Rio Fortuna e em defesa do interesse público, ao 

Processo Licitatório nº 017/2020, na modalidade de Pregão Presencial nº 

, pelo fato de haver questionamentos ao Setor de Licitações sobre os 

Códigos Originais das peças referentes ao Lote 01, e ao efetuar a conferência dos 

Termo de Referência constatou-se que os mesmos realmente 

estão incorretos. Desta forma, sob orientação da Assessoria Jurídica do Município, 

como não será possível alcançar o objetivo do certame, conforme consta dos autos 

rocesso Licitatório mencionado, decidiu-se pelo cancelamento do Lote

mantém-se a abertura do Processo Licitatório nº 017/2020, na 

modalidade de Pregão Presencial nº 008/2020, para a mesma data, 

indicados no Edital de Licitação, mas apenas para o Lote de nº 02.

Desta forma, em outro momento a Administração Pública providenciará 

licitação referente ao Lote 01. 

prejuízo para o erário público. 

Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros. 

Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público.

Rio Fortuna, em 04

_____________________________________

CARLA WIEMES 

Pregoeira 

Proc. Licitatório nº 017/2020 

Pregão Presencial nº 008/2020. 

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 

PARA RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA/SC. 

, em respeito aos princípios gerais de direito público, às 

prescrições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, procede, em nome do 

e em defesa do interesse público, ao Cancelamento do 

na modalidade de Pregão Presencial nº 

questionamentos ao Setor de Licitações sobre os 

Códigos Originais das peças referentes ao Lote 01, e ao efetuar a conferência dos 

os mesmos realmente 

estão incorretos. Desta forma, sob orientação da Assessoria Jurídica do Município, 

o objetivo do certame, conforme consta dos autos 

se pelo cancelamento do Lote 01. 

Licitatório nº 017/2020, na 

mesma data, mesmo local e 

indicados no Edital de Licitação, mas apenas para o Lote de nº 02. 

o a Administração Pública providenciará 

juízo para o interesse público. 

 

04 de março de 2020. 

 

_____________________________________ 


