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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.° 45.152.139/0001-99
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LiCITACÃO DESERTA - TERMO DE ANULACÃO/ENCERRAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 138/2015
CONVITE N°. 010/2015

OBJETO -

Contratação de empresa especializada para realização de EXAMES
LABORATORIAIS, a serem realizados na sede da contratada, pelo período de 03
meses, compreendendo o fornecimento de todo o material empregado,
equipamentos, mão de obra, serviços complementares, etc., definidos no Plano de
Trabalho - Termo de Referencia constante do Anexo I.

Dr. TOSHIO TOYOTA, Prefeito Municipal de NOVO HORIZONTE - SP, no uso de

suas atribuiçõesjegais, APÓS O ENCERRAMENTO do prazo para apresentação das propostas e
identificado o NÃO COMPARECIMENTO de empresas interessadas, com base na legislação em
vigor:

RESOLVE:

ANULAR o presente processo de compra, orientando ao setor competente a baixa na previsão
orçamentária e outros procedimentos que levaram ao registro/acompanhamento deste evento,

declarando para todos os fins, nulos os seus efeitos legais. Na eventualidade da necessidade de

realização do objeto, o mesmo deverá ser feito através de nova abertura de processo licitatório,
nos termos da legislação em vigor.

REGISTRE-SE e NOTIFIQUE-SE.

Novo Horizonte SP, 09 de dezembro de 2015.

DR. TOSHIG TOYOTA
Prefeito Municipal
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PARA

DIRETORIA DE SAÚDE
DE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AT. SRA.

ANDRÉA CRISTINA ZANELLATO SIWION

DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 138/2015
CONVITE N°. 010/2015

OBJETO -

Contratação de empresa especializada para realização de EXAMES
LABOFRATORIAIS, a serem realizados na sede da contratada, pelo período de
03 meses, compreendendo o fornecimento de todo o material empregado,
equipamentos, mão de obra, serviços complementares, etc., definidos no Plano
de Trabalho - Termo de Referencia constante do Anexo I.

Encaminhamos o presente processo licitatório, para que Vossa Senhoria tome
conhecimento da anulação do mesmo motivado pela inexistência de proponentes, tendo sido a
licitação declarada DESERTA.

Novo Horizonte -SP,09 de dezembro de 2015.
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