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Santana

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

AVISO DE ANULAÇÃO DOS ATOS PREGÃO PRESENCIAL
018/2022;

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para os serviços de locação de
veículos maquinas pesadas para apoio da administração Pública municipal,
conforme descrito no Termo de Referência deste Edital, que será utilizado
conforme necessidade da administração municipal
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Através da Pregoeira, Maisa
Cristiane Neves de Almeida, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento em decisão administrativa lastreada no art. 49, da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993,e CONSIDERANDO que em razão de vício insanável
claramente prejudicial ao interesse público, CONSIDERANDO as razões
apontadas no parecer jurídico, anexo aos autos do processo e levando em
consideração a conveniência do órgão licitante, no qual verificou que o
interesse público poderá ser satisfeito de uma melhor forma, resolve ANULAR
os atos posteriores a HABILITAÇÃO e designa o comparecimento das
empresas SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ:
12.333.224/0001-02, e CLICKOESTE LTDA ME, inscrita no CNPJ:
07.588.185/0001-46, para o dia 30 de junho, as 09:00(horas), para
prosseguimento das etapas subsequentés a Habilitação, do Pregão Presencial
n° 018/2022.que a licitante vencedora, apresenta os documentos do Edital do
ITEM 3.2 A empresa tem que apresentar 70% dos documentos dos veículos em
tela, comprovando que os mesmos são pertencentes a empresa, a qual será
contratada. No prazo de dois dias uteis após HOMOLOGAÇÃO. Dá-Se Ciência ao
Licitante da Anulação dos atos da Presente Licitação.

Santana, 27 de junho 2022,

Maisa Cris1reves de Almeida
Pregoeira
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