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TERMO DE

REVOGA£AO

A Sccretaria de Saude do Mumcipio de Pacori abaixo assinado, no uso de suas atribuicÿes legais. cm
especial o disposto na Lei Federal n" 8.666/93, alterada e consolidada, em especial em seu art. 49, e;

CONSIDERANDO a documeiitagao contida nos autos do processo de licitaÿao
tombada na modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 2018-05.09.1-PP, que tem por objeto a
CONTRA 1ACAO DE EMPRESA PARA PRESTA£AO DE SERVICOS DE MANUTENt'AO
PREVENT1VA E CORRETIVA EM F.QU1PAMENTOS MEDICOS. ODONTOLOGTCOS E
E1S lOTFRAPiUTICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL E ALUGUEL
DE UM CONTADOR DE CPLULAS AUTOMATICO P.ARA O T ABORATORIO DO
MUNICIPTO DE PACOTl/CE. CONTORME ESPECIFICAGOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCED
CONS1DERANDO a necessidade da Sccretaria de Saude acima denominado quanto a PresLaÿo de
Services que sao de extrema importancia para as atividades finalisticas da Adminisiracao Publica
como um todo;
CONSIDERANDO que a licitaÿao destina-se a garantir a proposta mais vantajosa para a
administrafao;

CONSIDERANDO as adequapdes necessarias do Projeto Basico/Tenno de Referenda inicialmenlc
usado no processo, uma vez que nao foram previstos no mesmo detalhamento para cxecufao dos
servipos, tais como: quantidade de cquipamentos a serem objeto de manutenÿo e amplitude dos
loeais de atendimento, ja que nao foram inclusos todos os Postos de Saude do Municipio no
quantitative inidal, gerando inseguranÿa juridica ao processo.

CONSIDERANDO que os principios basicos da legalidade, da impessoalidadc. da moralidade, da
igualdadc, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculapao ao instrumento convocatorio,
dojulgamento objetivo e dos que Ihes sSo correlaLos.
RESOLVE:

REVOGAR a licitapao na modalidade PREGAO PRESENCIAL N" 2018.05.09.1-PP em razflo dos
morivos acima alcgados, de forma a atender as necessidades da Sccretaria de Saude, bem como, para
que sejam procedidos os atos relacionadas as devidas adequapoes,
Pacoti/CE, 29 de Maio de 2018

Veruaka Mottra Faria
Sccretaria de Saude do Mumcipio de Paooti
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