PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAJURU
ESTADO DE SÃO PAULO

Ata de Cancelamento de Processo Licitatório 67/2018

Aos doze de setembro de 2018, nas dependências da Prefeitura Municipal
de Cajuru, a Comissão de Licitação formalmente designada, a Autoridade
competente que tem por objetivo especifico julgar, em última instância,
questões pertinentes ao processo licitatório 67/2018 Contratação de
empresa para fornecimento de massa asfáltica.
Ocorre que, após credenciamento das 02 únicas empresas licitantes
protocoladas, foram visto em propostas apresentadas que apesar do
certame ser publicado como Global, 01 dos licitantes apresentou
proposta de apenas 01 dos 02 itens que compunham o lote do certame, e
a outra empresa, apesar de cotar os itens corretamente , não possuía
cnae especifico para fornecer o segundo item. ( conforme consta em
processo).
Sendo assim, houve a desclassificação das 02 empresas, e o certame deuse como fracassado.
A Comissão reunida, juntamente com aprovação jurídica, vem deliberar
sobre este, decidindo, por unanimidade, cancelar referido processo
licitatório, em razão da retificação a se fazer, e pelo ofício apresentado e
justificado pelo Pregoeiro desta licitação. Devendo ainda, ser atendido o
disposto no :

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
§ 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não
gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 desta Lei.

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Sendo este o julgamento

Cajuru, 12/09/2018

Maristela Ap.Claro de Aquino Machado
Pregoeira
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