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Maracás

Licitações

ATO DE REVOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARACÁS – BA, no uso de suas atribuições legais,
resolve, acolhendo integralmente o parecer técnico exarado pela Procuradoria Geral e
Pregoeiro Oficial deste Município, tornar público que promoveu a REVOGAÇÃO do
processo licitatório originário do Pregão Eletrônico nºº 01/2021, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos
tipo (Utilitário, Ônibus, Micro-ônibus e motocicletas), destinados para transporte de pacientes
em tratamento de hemodiálise, consultas e exames, fora do município, transporte dos
Agentes de Endemias na zona rural, e atividades interna do Fundo Municipal de Saúde, por
razões de conveniência e oportunidade, determinando, desde já, a republicação da licitação,
escoimando-se eventuais vícios e inconsistências que prejudicaram a escorreita deflagração
do certame, bem como a garantia de exequibilidade de proposta, visando o atendimento ao
interesse público necessário a execução dos serviços públicos essenciais ao ente municipal.

Maracás (BA), 08 de abril de 2021.

Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
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