
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: CONVITE Nº 016/2018
Processo Administrativo Nº. 069/2018

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  execução de obras  de substituição
total do piso  do boulevard, remoção do pergolado e vasos de cimento existentes,
incluindo obra de prolongamento do piso e instalação de piso cerâmico do mesmo
padrão do boulevard onde se encontra a estátua “o pensador” até o passeio público
situado na esquina do prédio onde está instalado a sede da câmara municipal de
santana de parnaíba/sp.

Justificativa: Os valores apresentados pela licitante vencedora do certame estão
incompatíveis com os praticados no mercado o que foi constatado em diligência
efetuada pela Comissão Permanente de Licitações através de consulta às tabelas
da  Fundação  para  o  Desenvolvimento  da  Educação  (FDE)  e  da  (CPOS)  –
Companhia Paulista de Obras e Serviços, quanto ao custo da mão de obra para
remoção e instalação de pisos cerâmicos o que, por si  só, já representou uma
discrepância  a  cima  da  tabela  o  que  representa  desvantagem  ao  erário  e  ao
interesse público. 

Consultado  o  Departamento  de  Compras  este  se  pronunciou  que  as
pesquisas  são  realizadas  com  fins  de  efetuar-se  uma  média  de  preços
praticados  no  mercado  para  provisionamento  de  reserva  de  dotação
orçamentária  para  custear  possível  despesa  até  aquela  média  limite,  que
não necessariamente representariam uma realidade e sim uma “estimativa”
que embasaria os limites estimados de contratação, não se tratando por si
só,  de  uma  avaliação  final,  definitiva,  para  contratação  Todavia,  após
diligência  efetuada  pela  Comissão  de  Licitação restou-se  comprometido  e
inviável   a contratação pelo preço ofertado. 

Comissão Permanente de Licitações
Fone: (011) 4154-8600 

Santana de Parnaíba, 06 de dezembro de 2018

                              

MARCOS TONHO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

PRESIDENTE
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