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TERIVIO DE REVOGAC^O
a Secrefario de Agrioultura, Peouaria, Recursos Hidricos e Desenvolvinento Rural do
Munici'pio de Quixer6, no uso de suas atribuig6es legais e com fulcra no Ar(. 49, ,caput, da
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BOVINO, CAPRINO E SuiNO DO MATADOURO P0BLICO DA
MUNICIPAL DE QUIXERE€E, CONFORME PROJETO EIVI ANEXO.

PREFEITUFIA

JuSTITICATIVAS:

A revogagao da licitagao infra citada se da devido aos seguirites fatos: a Secretan`a de
Agriculture, Pecuaria, Recursos Hidricos e Desenvolvimento Rural no dia 16 de Dezembro
de 2019 realizou certame para o objeto acima descrito, no entanto, os participantes desta
licitagao foram inabilitados e por tal motivo o este processo foi declarado FRACASSADO
pela Comissao de Licitagao. Outro fate preponderante foi que ap6s a realizagao do
certame, a equipe t6onica da Secretaria de lnfraestrutura municipal detectou que no
projeto basico para a exeougao desta obra, existe algumas inconsistencias que
comprometem a execugao dos servigos objeto desta licitagao, logo, 6 necessario que seja
realizado alterag6es t6cnicas no projeto para melhor adequar a citada obra aos interesses
desta municipalidade a fim de satisfazer a contento a necessidade ptiblica. Portanto
prosseguir com este certame contendo tais inconsistencias no Projeto, realmente ira
prejudicar a exeougao dos servigos, nao satisfazendo o interesse pdblico. Assim,
mediante aos fatos acima explicitos, a Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Recursos
Hfdricos e Desenvolvimento Rural do munieipio opto.u por r-evogar a presents Tomada de
Pre90S.

Comprovadas as raz6es de interesse pdblico, resta para a Administragao a faculdade
legal de cessar os efeitos do presente processo, valendo-se da prerrogativa do ato de
revogagao, com o devido amparo legal de inicio enfocado.

Assin, no termo da tegisJae5o vigente, rtca a presents processo
REVOGADO.
Publique-se.

Quixefe -Ce, 14 de janeiro de 2020
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