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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
OBJETO 
Contratação de Empresa Especializada para Execução da Construção da Garagem em Estrutura Metálica para os 
veículos do Transporte Escolar, localizado na Rua Senador Eusébio; s/nº; Vila Militar com área de 302,50 M²; 
com o fornecimento de Material e Mão de Obra, em regime de empreitada por preço unitário  
 

ANULAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022 
 
 Considerando que;  
 
 Os avisos de licitação do processo foi publicado inicialmente em 29/03/2022 com data de 
entrega dos envelopes inicialmente prevista em 14/04/2022;  
 
 A dotação orçamentária para a execução das obras utilizadas foram a do exercício financeiro 
2022; 
 
 Os recursos a serem utilizados na execução seriam de repasse de emenda parlamentar , porém 
até o momento não foram repassados a administração municipal; 
  
 A variação de preços   no mercado de materiais e insumos na construção civil sofreram uma 
majoração   no período;  
 
 A necessidade de revisão do projeto bem como das planilhas orçamentárias do processo   acima 
epigrafado 
 
 A revisão e eventuais alterações   acarretarão numa majoração dos valores do projeto, e 
consequentemente das adequações nas dotações orçamentárias, e dos recursos financeiros para efetivação da 
Contratação, DECIDO: 
 
 ANULE-SE o Processo Licitatório nº 055/2022 realizado na modalidade de tomada de preços 
para obras e serviços de engenharia nº 013/2022. 
 
 Determino que a Secretaria responsável efetue análise técnica, e faça a adequação dos projetos 
e planilhas orçamentárias e que posteriormente remeta solicitação ao setor competente, para que este proceda 
os trâmites legais para análise de viabilidade de novo processo licitatório.  
                                                                             
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.         
 
Herval d'Oeste (SC), 25 de novembro de 2022. 
 
 

 
MAURO SÉRGIO MARTINI 

Prefeito  
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