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    TERMO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
018/2021

Termo de revogação de procedimento licitatório
processo nº 018/2021 - Pregão Eletrônico Nº 018/2021.
Despacho de revogação de processo licitatório por
motivo de conveniência, tendo em vista o Interesse da
Municipalidade com vistas a uma aquisição satisfatória
e para melhor atender ao interesse público e da
administração. 

O Prefeito Municipal de São Benedito do Rio Preto/MA, no
uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o
Interesse da Municipalidade com vistas a uma aquisição
satisfatória e para melhor atender ao interesse público e da
administração, de acordo com a Súmula 473 do STF,
resolve: REVOGAR em todos os seus termos, por
interesse público e da administração, o processo licitatório
tombado sob o nº 018/2021, Pregão Eletrônico nº
018/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa para
prestação de serviços de realização de estudo científico
baseado no guia nacional de vigilância epidemiológica,
visando monitorar a ocorrência das 39 doenças
relacionadas no guia, com foco principal em COVID-19,
com aplicação de exames laboratoriais em domicílio
(HOME CARE) a serem realizados nos moradores da
cidade, relatório de conclusão impresso e assinado por
todos os responsáveis técnicos e disponibilizado em site
na internet, com acesso por meio de login e senha que
permita filtrar o conteúdo por sexo, idade e cor, já devendo
estar incluso hospedagem e demais taxas referente ao
banco de dados pelo período de um ano, para Atender as
Demandas da Rede Municipal de Saúde do Município de
São Benedito do Rio Preto/MA.

São Benedito do Rio Preto, 01 de setembro de 2021.

Wallas Gonçalves Rocha - Prefeito Municipal.
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