
 

 

 

 

REVOGAÇÃO 

 

Processo Licitatório nº. 91/2018, Pregão Presencial nº. 046/2018 

 

 

 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO, Prefeita do 

Município de Tabapuã/SP, no uso de suas atribuições legais; 

 

Considerando a informação de relevância trazida pelos 

licitantes e pelo Sr. Pregoeiro na data de hoje, que comunica o avanço das tecnologias 

e consequente necessidade de retificação/atualização do descritivo dos 

computadores e equipamentos integrantes a serem licitados; 

Considerando ainda o interesse público envolvido, a 

conveniência e oportunidade administrativa do registro de preços de produtos de 

informática atualizados destinados a Rede Municipal de Ensino, de última geração, 

mais eficientes à finalidade/necessidade exposta pela Sra. Secretária; 

Considerando por fim, a informação técnica superveniente 

devidamente justificada pelo Sr. Pregoeiro e consequente necessidade de retificação, 

resolve: 

REVOGAR o Processo Licitatório Processo nº 091/2018, Pregão 

Presencial nº. 046/2018, com base no que dispõe o artigo 49 da Lei 8.666/93 e ainda, 

com base em Parecer Jurídico, adotando-o como razões de decidir o atendimento do 

interesse público e por conveniência administrativa, tendo em vista a necessidade de 

retificação integral do processo licitatório a fim de adquirir equipamentos de 

informática devidamente atualizados de acordo com o mercado. 

A presente Revogação visa garantir efetivamente os princípios 

da eficiência, como corolário do interesse público. 

    

Publique-se. 

 

Tabapuã/SP, 15 de janeiro de 2019. 

 

 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 



 

 

 

 

Extrato de Publicação 

Revogação de Processo Licitatório nº. 091/2018 – Pregão Presencial nº 

046/2018 

 

O Município de Tabapuã, por meio da Chefe do Poder Executivo, torna público a 

revogação do processo licitatório nº. 091/2018, Pregão Presencial nº 046/2018, cujo 

objeto consiste no “Registro de Preços sob o regime de entrega parcelada, para 

eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, incluindo serviços de assistência técnica gratuita 

durante o período da garantia, conforme quantidades e especificações mínimas 

constantes no Anexo I, pelo período de 12 (doze) meses”, com base em Parecer 

Jurídico, adotando-o como razões de decidir o atendimento do interesse público e por 

conveniência administrativa, tendo em vista a necessidade de retificação integral do 

processo licitatório a fim de adquirir equipamentos de informática devidamente 

atualizados de acordo com o mercado. A presente Revogação visa garantir 

efetivamente os princípios da eficiência, como corolário do interesse público. Fica 

concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da presente publicação, para que 

os interessados, querendo, interponham recurso, nos termos do art. 109, inciso I, 

alínea “c”, da Lei nº 8.666/93. Tabapuã-SP, 15 de janeiro de 2019. MARIA 

FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO– Prefeita Municipal – PUBLIQUE-SE. 

 


