AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Ref.: CONVITE Nº 014/2021
Processo Administrativo Nº. 111/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, sediada na Rua Porto
Rico, 231 - Jardim São Luís - Santana de Parnaíba / SP - CEP 06502-355, na
cidade de Santana de Parnaíba -SP, por intermédio de sua Comissão
Permanente de Licitações, torna público a quem possa interessar que, por
autorização da Presidência desta Casa Legislativa, REVOGA o presente
certame, que tem por objeto a “contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos
sistemas automatizados das portas corrediças e cancelas de acesso instalados
no prédio da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba/SP, conforme
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I”.
Justificativa: A porta instalada na entrada principal do prédio e os portões da
garagem apresentaram falhas de funcionamento o que incorre em
necessidades de manutenção corretiva urgente conforme orçamento
apresentado por empresa especializada que motivou a administração a
entender pela necessidade de inclusão destes itens no objeto da licitação em
andamento que ora encontra-se suspensa sine die, porém não contemplava
em seu objeto tais manutenções o que demandará em nova pesquisa de
preços praticados por empresas deste segmento o que torna sem efeito a
média obtida quando do lançamento da presente licitação o que, fatalmente,
incorreria na necessidade de rever a modalidade de licitação atribuída
anteriormente. Dessa forma, visando o interesse público e a economicidade
para o erário, esta autoridade, por bem, decide pela REVOGAÇÃO do certame
para que, em momento futuro, de acordo com a razoabilidade, conveniência e
oportunidade, uma vez passado o período festivo de final de ano, época esta
em que a maioria das empresas encerram suas atividades entrando em férias
coletivas, o que também comprometeria os prazos da inicial
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