AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Ref.: CONVITE Nº 011/2018
Processo Administrativo Nº. 066/2018
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 visava a
contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação e treinamento
de 03 U de Detector de metais tipo portal com acesso para cadeirantes e de 01 U
de Detector de metais tipo bastão incluindo mão de obra de instalação e kit de
instalação contendo porcas, parafusos, cabos e outros acessórios afins no prédio
da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba/SP.
Justificativa: Os valores apresentados pela licitante vencedora do certame estão
compatíveis com os praticados no mercado o que foi constatado em diligência
efetuada pela Comissão Permanente de Licitações, todavia, os recursos
tecnológicos para a finalidade estavam acima da real necessidade e existem no
mercado equipamentos com performance de menor complexidade que tornariam
os custos mais baixos e vantajosos para o erario.
Consultado o Departamento de Compras este se pronunciou que as
pesquisas foram realizadas com base nas necessidades analisadas e
discutidas com os setores envolvidos que contribuíram para a elaboração
do termo de referência com fins de efetuar-se uma pesquisa de mercado
para obter-se uma média de preços para provisionamento de reserva de
dotação orçamentária para custear possível despesa. Vale lembrar que,
não necessariamente, representaria uma realidade e sim uma “estimativa”
que embasaria os limites estimados de contratação, não se tratando por si
só, de uma avaliação final, definitiva, e obrigatória para contratação
estando por si só, sujeito a averiguação e reconsiderações posteriores
como ocorreu neste caso.
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