Municipal de Itariri
Estado de São Paulo
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133 – centro - Itariri /SP - CEP: 11.760-000
Telefax: (13) 3418-7300 ou 3418-1466
Site: www.itariri.sp.gov.br E mail: prefeitura@itariri.sp.gov.br

DECRETO Nº. 1.476/2018, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.
Dispõe sobre revogação de processo
licitatório e dá outras providências”.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI- Prefeito Municipal de Itariri, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO
o parecer técnico do Departamento de Engenharia
constatando a inexiquibilidade dos preços ofertados pelas licitantes no
processo licitatório nº. 1280/2017- Pregão Presencial 24/17, cujo objeto é a
contratação de empresa para realização de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, saneantes
domissanitários e equipamentos, nas dependências das Unidades escolares
deste município;

CONSIDERANDO, ainda, o memorando interno, de fls. 607, do mencionado
processo licitando, onde o Diretor do Departamento de Infraestrutura, Serviços
Urbanos e Rurais e Agropecuários solicita a adequação do objeto no ítem “
limpeza das áreas externas” do prédio da Creche do Bairro Nova Itariri, neste
município, tendo em vista a construção de calçada em concreto armado com
acabamento vassourado em área externa da referida creche;
CONSIDERANDO, finalmente, o parecer jurídico exarado nos autos, e com
base no mesmo,

DETERMINO

Art. 1º- Fica revogado o processo licitatório nº. 1280/2017, referente ao pregão
presencial 24/17, por razões de interesse público, com base no artigo 49, da
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
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Art. 2º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITARIRI,
Em, 19 de fevereiro de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
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