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Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022/SRP
DESPACHO
Cuida-se a presente demanda de Processo Licitatório realizado sob a modalidade Pregão
Eletrônico nº 029/2022/SRP, cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada em
fornecimento de peças e acessórios para a frota operacional, para atender na
manutenção dos veículos das Secretarias Municipais do Município de Brejões-BA,
através do Sistema de Registro de Preços.”
Solicitada a manifestação da consultoria jurídica deste Município, a mesma manifestou-se
através de Parecer residente nos autos, o qual versou sobre a possibilidade jurídica de
revogar o presente processo, chamando a atenção para falha no edital.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Jurídico supracitado, com fundamento na
Sumula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e artigo 49, da Lei 8666/1993, declaro
revogado todo o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 029/2022/SRP, que seria
realizado no Dia: 19/09/2022 às 08h30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 960639.
Motivo: Adequação no instrumento convocatório.
Brejões- BA, 19 de setembro de 2022.

Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NTMYOTNBMKMWQUFBOUZGM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Setembro de 2022
3 - Ano XII - Nº 3105

Brejões

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022
DESPACHO
Cuida-se a presente demanda de Processo Licitatório realizado sob a modalidade Pregão
Eletrônico nº 030/2022, cujo objeto é a “Contratação de empresa para prestação serviços
de manutenção e mão de obra mecânica, para máquinas, veículos leves e pesados,
pertencentes a frota do Município de Brejões.”
Solicitada a manifestação da consultoria jurídica deste Município, a mesma manifestou-se
através de Parecer residente nos autos, o qual versou sobre a possibilidade jurídica de
revogar o presente processo, chamando a atenção para falha no edital.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer Jurídico supracitado, com fundamento na
Sumula nº 473 do Supremo Tribunal Federal e artigo 49, da Lei 8666/1993, declaro
revogado todo o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 030/2022, que seria
realizado no Dia: 20/09/2022 às 08h30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 960640.
Motivo: Adequação no instrumento convocatório.
Brejões- BA, 19 de setembro de 2022.

Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeito
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