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quarta-feira, 14 de julho de 2021

Prefeitura de Prefeitura de
Aguiarnopolis-TO

DESPACHO DE REVOGAÇÃO
DESPACHO DE REVOGAÇÃO

DESPACHO N.° 031/2021
PROCESSO N.º 333/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de
Aguiarnópolis.
OBJETO: Contratação de Empresa para
fornecimento de combustíveis e
lubriﬁcantes
no
município
de
Aguiarnopolis - TO.

Considerando o Princípio
da Eﬁciência, que exige do administrador
público que atue sempre na busca de um
resultado satisfatório, sem maiores
apegos a formalidades vazias, e visando
o melhor preço, a qualidade, e celeridade
nas contratações públicas;
Considerando que os
quantitativos licitados ﬁcaram abaixo da
necessidade do município;
Considerando recente
termo de Cooperação ﬁrmado entre o
município de Aguiarnópolis e
Tocantinópolis, o qual trata de cessão de
maquinários para manutenção de
estradas;

Edição 084/2021

houve relevante alteração no
quantitativo de combustíveis e acréscimo
de novos itens a serem licitados e
adquiridos pelo município;
Considerando que o
procedimento ainda estava em fase
inicial, e que a administração pública
pode rever seus atos a qualquer
momento, em especial no intuito de
evitar fracionamento de despesas e
desrespeito à lei de licitação e contratos;
RESOLVE:
O
Prefeito
de
Aguiarnópolis, Estado do Tocantins, no
uso de suas atribuições legais, comunica
aos interessados a REVOGAÇÃO do
Pregão Presencial n° 020/2021, nos
termos do art. 49 da Lei Federal 8.666/93
e suas alterações, devido as
considerações relatadas acima, e ao
Processo não atender a real necessidade
do qual o município precisa, comunica a
revogação do referido certame.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGUIARNÓPOLIS, aos 14 dias do
mês de julho de 2021.

WANDERLY DOS SANTOS LEITE
Prefeito de Aguiarnópolis

Considerando a ﬁnalização
da aquisição da ambulância que
atenderá a saúde municipal;
Considerando que após o
início do processo licitatório 333/2021,
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