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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Equipe de Apoio a Procedimentos Licitatórios - Pregão 

Eletrônico 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

 

ATA DA SESSÃO EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2018 

PROCESSO Nº 35168/2017 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS ZERO-QUILÔMETRO E ACESSÓRIOS PARA RENOVAÇÃO DA 

FROTA DE APOIO PERTENCENTE À SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. 

 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2018, às 08h50min, reuniu-se na Sala de Licitações a 

EQUIPE DE APOIO AO SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITAÇÕES – PREGÃO ELETRÔNICO para deliberar sobre a 

revogação da licitação supra. 

Após realizada a disputa do pregão, no dia 24/04/2018, e concluída a fase de habilitação do certame, 

resultando no fracasso dos lotes 01 e 02, pois nenhum dos licitantes atendeu às condições de habilitação para esses 

lotes e a possibilidade de não adjudicação do lote 03 do certame, mesmo havendo vencedor, pois segundo a unidade 

previu em seu termo de referências “2.4- Tendo em vista, que objeto do lote 02 é composto por acessórios 

complementares, ao objeto do lote 01 – Motocicletas - este só será adjudicado, caso haja adjudicação do lote 01”, 

possibilidade essa exercida pela unidade, que agora sugere o cancelamento do lote 3. Na oportunidade a unidade solicita 

ainda a oportunidade de readequar o termo de referências. Desta forma, diante do fracasso dos lotes 01 e 02 e do 

cancelamento do lote 03 pela unidade, esta licitação perde objeto, e esta comissão resolve propor ao Sr. Prefeito a 

revogação do presente certame. 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros abaixo identificados da 

Equipe De Apoio Ao Sistema Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de São Carlos.  

 

ROBERTO CARLOS ROSSATO 

Autoridade Competente 

 

 

GUILHERME ROMANO ALVES                    PAULO SESKE SHIROMA  

         Pregoeiro                                              Membro 


