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D ESPA C H O  D E L IC IT A Ç Ã O  D ESER TA  -  C O N V IT E  N° 01/2016

Referência: Processo Administrativo n° 01 /2016 

Modalidade: Convite de Preços n° 01/2016

Objeto: aquisição de dois aparelhos de ar condicionado de 48.000 BTU s, modelo split, teto 
parede, frio, 220V, trifásico, instalados.

O Presidente da Câmara Municipal de Bastos, Estado de São 
Paulo, Patrocínio Monteiro Filho, no uso de suas competências e tendo como 
prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal n° 8666/93, bem como:

Considerando a supremacia da Administração Pública na condução 
e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com
fundam ento  n a  ausência de interesse das em presas convidadas a  p a r tic ip a r  do 
certam e, um a vez que n a  p rim e ira  cham ada rea lizada  no d ia  04 de ab ril de 2016 de 
a b e rtu ra  do certam e não com pareceu , tendo a  Com issão P erm an en te  de L icitação 
declarado  d eserta  a licitação;

Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela 
Assessor Jurídico da Câmara Municipal que, dentre outras ponderações, opina pela 
repetição do Convite e a convocação de novas empresas.

D EC ID E:

R ep e tir o Convite, convidando novam ente as em presas o ra  
convidadas n a  p rim e ira  cham ada e convidar m ais um a nova em presa , enquadrada 
como microempresa ou empresa de pequeno port^ e ao mesmo tempo solicitando um 
posicionamento das empresas..

Bastos, 05 de abril de 2016,

P/esic^ente
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