
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.B45.152.139/ÍX301-99 Emancipado em 28/10/1917

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRAtOS

TERMO DE REVOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Novo Horizonte, no uso de suas atribuições iegais, em cumprimento

ao disposto na Lei Federai no 8.666/93, de 21 de junho de 1993, subsidiada peio art. 49

"caput", e

Considerando a documentação contida nos autos do Processo Licitatório n® 077/2016, que

origina o certame iicitatório na modaiidade Dispensa no 006/2016, que tem por objeto

Contratação de Instituição Financeira para prestação, peio BANCO, dos serviços de

arrecadação dos tributos e demais receitas públicas do Município estabelecido nas Portarias

n°s. 95/2015 e 242/2015 - DENATRAN/FEBRABAN códigos de barras, segmento 7 - Muita de

Transito e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com

extensão da prestação dos serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a

todos pontos de atendimento do BANCO, Inclusive por intermédio de terceiros contratados.

Considerando o parecer exarado pelo Chefe da Divisão de Licitações e Contratos, Sr. Antônio

Brito Mantovani, às fis. 96/97, inserida nos autos em que o mesmo explicita o ocorrido no

procedimento iicitatório pretendido;

RESOLVE:

REVOGAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO na modaiidade DISPENSA No 006/2016 -

PROCESSO LICITATÓRIO N^ 077/2016, por razões de interesse público, com fundamento no

art.49 iel 8.666/93. ''A autoridade competente para aprovação do procedimento somente

poderá revogar licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-

ia por Ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado".

À Divisão de licitações e Contratos para as devidas publicações iegais e para conhecimento

dos interessados.

GABINETE DO PREFEITO, 17 de janeiro de 2017.
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