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Fátima

Licitações

Poder Legislativo
Câmara Municipal de Fátima

DECISÃO DEFINITIVA- ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

Fátima-BA, 02 de abril de 2021.

O presidente da Câmara Municipal de Fátima-Ba, no uso de suas atribuições, e em
conformidade com o disposto no art. 49 e seu § 1º da lei 8.666/93, e considerando parecer formal do
departamento jurídico e controle interno, demonstrando as irregularidades insanáveis do
procedimento adotado, mais especificamente erro irreparável na data de publicação no aviso de
publicação do certame.

Resolve,

ACOLHER
POSTERIOR

DO

DEPARTAMENTO

O

PARECER

JURÍDICO

e

DO

CONTROLE

ANULAR

O

INTERNO

E

PROCEDIMENTO

LICITATORIO EM TODOS OS SEUS TERMOS, fica anulado o pregão presencial de nº 002/2021
e todos os atos dele decorrentes, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para fornecimento
parcelado de combustível gasolina comum, para abastecimento dos veículos da câmara municipal
de Fátima nos termos previstos no art. 49 da lei 8666/93 pelas ilegalidades detectadas.
.

Atenciosamente,

José Nascimento Brito
Presidente
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