PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO – REVOGAÇÃO PARCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017
EDITAL Nº 052/2017 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2017
OBJETO: Contratação de pessoa física e/ou jurídica para locação de veículo e maquinário pesado, em
atendimento aos serviços executados de forma direta pela Administração, em atendimento às necessidades do
Município de Sacramento-MG, durante o período de 12 (doze) meses.
O Prefeito Municipal, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas legalmente e, ainda, em
cumprimento às disposições contidas no Art. 78, inciso XII da Lei 8.666/93, decide REVOGAR O ITEM Nº 3 –
CÓDIGO 19638 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO VAN COM 15 LUGARES –
ANO MÍNIMO DE FABRICAÇÃO 2012 – PARA TRANSPORTE APENAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE
SACRAMENTO-MG, do Processo Licitatório em epígrafe, pela seguinte motivação:
1º - CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a
Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu fim específico;
2º - CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da
Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos; e,
3º - CONSIDERANDO solicitações de esclarecimentos necessárias, aonde uma Análise Jurídica foi acostada
aos autos, explicando que o serviço de locação de VAN difere da locação de maquinário pesado, sendo portanto,
indicada a revogação do Item,
REVOGA-SE O ITEM 3 do Pregão Presencial 042/2017, respeitando-se assim os princípios da
legalidade e da boa-fé administrativa.
A presente revogação visa atender ao interesse público, resguardar direito de terceiros
interessados, além do cumprimento irrestrito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e
a Lei de Licitações.
Em que pese alteração, para os fins do disposto na parte final do artigo 21 §4º da Lei Federal
n. 8666/93, informa-se que os demais itens (01 – Retroescavadeira e 02 – Trator de Esteira) permanecem
inalterados, alterando-se apenas a data da sessão pública do certame para às 09:00h do dia 19 de Junho de
2017, a ser realizada no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Sacramento.
As demais disposições do Edital de Abertura do processo licitatório em referência permanecem
inalteradas.
Prefeitura Municipal de Sacramento/MG, em 30 de Maio de 2017.

_____________________________
Wesley De Santi de Melo
Prefeito Municipal
Visto:
Sec. de Fazenda e Administração
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