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RESOLUÇÃO No 1062, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019

Termo de Revogação do Processo Licitatório
n°  21/2019,  representado pela  Concorrência
no 03/2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,  no  uso  de  sua  atribuição  prevista  no
inciso 9, art. 40 do Regimento Interno - Resolução 597/10 

CONSIDERANDO a Licitação nº 21/2019 e Concorrência nº 03/2019, com o
seguinte objeto: "Complemento da Estrutura Prémoldada com Elementos de Concreto
Armado,  como  Vigas,  Escadas,  Pisos  e  Paredes;  fechamento  com  alvenaria  de
vedação;  instalações embutidas na alvenaria,  compreendendo a rede elétrica,  rede
lógica  e  telefonia,  rede  hidráulica,  rede  sanitária,  rede  pluvial,  sistema  hidráulico
preventivo, instalações de gás, e tubulação frigorígena; revestimento de alvenaria com
chapisco e reboco e regularização das lajes existentes, com área total de 2.850,67m²
(dois  mil,  oitocentos  e  cinquenta  vírgula  sessenta  e  sete  metros  quadrados),  de
conformidade com o Acordo de Cooperação nº 01/2018.

CONSIDERANDO  que  a  Comissão  de  Licitação  constatou  vícios  formais
insanáveis no Edital nº 21/2019 após a sua publicação,

RESOLVE:

Art.  1o Revogar  o  Processo  Licitatório  n°  21/2019,  representado  pela
Concorrência no 03/2019, em virtude do interesse público, conforme preleciona o artigo
49, caput, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 2o Fica aberto o prazo para recurso de 5 (cinco) dias úteis, conforme artigo
109, I, alínea “c” da Lei n° 8.666/93. 

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 5 de novembro de 2019.

MARCOS NORBERTO ZANIS
Presidente da Mesa
[assinado digitalmente]
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