Iü{"JAT[J
il)^l
ll,¡^

t åar

a: i

Mr-r,Jla

:,
(f:\

Secretaria Municipal
da Saúde

'õ.
"TT

JL-

TERMO DE REVOGAçAO DE LrCrrAçÃO
PREGÃO ELETRONICO PARA
REGTSTRO DE PREçOS 2021 .1 O.22.01-PM |/SMS

A Comissão Permanente de Licitação (CPL),

A Secretaria Municipal de Saúde, orgáo gerenciador e responsável pelo processo de
licitação supranumerado, através de seu Secretário, o senhor Fernando Wilson Fernandes Silva,
nomeado através da Portaria no 569/2021, no uso de seus poderes, determina a Comissão de
Licitação desta Secretaria que Revogue a realização do processo licitatório agendado para o dia de
hoje, 17 de Novembro de 2021, cujo objeto é o registro de preços visando futura e eventual
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de
plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos
via satélite por GPS/GSM/GPRS/EDGE, e gerenciamento e controle informatizado da frota,
com uso de tecnologia QRCODE ou sensor de aproximação, como meio de intermediação do
pagamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), bem como de peças e
serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borracharia, em rede de estabelecimentos
credenciados da Contratada, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde, da Prefeitura
Municipal de lguatu, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no termo
de referência.

O presente ato de revogação se dá por conveniência e

oportunidade

da

Administração, mais especificamente na constatação superveniente da necessidade de rever

o

planejamento inicial da Secretaria de Saúde, que resultarão em consequentes modificações no Edital
do certame.

Portanto, declaro para os devidos fins legais a "Revogação" do Pregão Eletrônico
para Registro de Preçosno 2021.1Q.22.01-PM|/SMS, pelos motivos acima expostos.

16 de Novembro de 2021, lguatu-Ce.
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Fernando Wilson Fernandes Silva
Secretário Municipal
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Wilson Roriz, S/N, Santo Antônio

lguatu, Ceará, Brasil I cEP ó3.502-255
cNPJ : 07.810 .t+68/OO1-90

