
Tomada de Pregos n° 004/2021

DO GABINETE:

Trata-se dos autos da Tomada de Pregos n° 04/2021, que visa a

“contratagao de uma agencia de publicidade para a prestagao de servigos a Prefeitura”.

O Secretario Municipal de Relagoes Publicas e de Comunicagao, pasta

responsavel pela requisigao de tais servigos, propoe ao Sr. Prefeito a revisao e a elaboragao

de um novo Edital para o certame.

Argumenta que, embora a licitagao esteja tramitando regularmente,

constatou a necessidade “de se promover adequagoes no instrumento convocatorio do

certame, de modo a assegurar a selegao da proposta mais vantajosa a Administragao a luz

da Lei Federal n° 12.232/2010”.

Afirma, ainda, que “os aperfeigoamentos pretendidos no edital buscam

atender as mais recentes determinagoes dos orgaos de controle da Municipalidade”.

Instada a se manifestar, a Secretaria de Justiga e Cidadania opina ser

possivel o deferimento do pedido, porque enquadrado na hipotese do art. 49 da Lei de

Licitagoes, que autoriza a revogagao da licitagao por razoes de interesse publico.

Ademais, destaca que a licitagao nao foi concluida, nao tendo sido

realizada ainda sequer a sessao publica de abertura de propostas e, portanto, nao tendo o

certame gerado quaisquer efeitos aos provaveis licitantes.

Isto posto, acolho integralmente o Parecer da Secretaria de Justiga,

pelos seus proprios fundamentos, cujas razoes adoto, como razao de decidir, para o fim de

determinar a revogagao do Processo de Licitagao, na modalidade “Tomada de Pregos”, de n°

04/2021, o que fago com fundamento no art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93.

Ao Departamento de Compras e Licitagoes, para dar publicidade ao

presente despacho. Em seguida, providencie-se a revisao do edital do certame, nos termos

expendidos nestes autos. Revisado o edital, providencie-se a abertura de novo procedimento

licitatorio, para os devidos fins.

Barra Bonita, 13 cfemaio de 2021.
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