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PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 – SRP
UASG: 983539

O Pregoeiro do Município de Ibiassucê, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2022 –
SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação de
empresa especializada na aquisição de peças de reposição e prestação de serviços de
manutenção mecânica na frota de veículos leves e pesados da Prefeitura Municipal de
Ibiassucê, abertura prevista para o dia 12 de agosto de 2022 às 08h, FICA ADIADO para o
dia 18/08/2022, às 08h, motivado em razão de necessidade superveniente de realizar
modificações, ajustes no Termo de Referência, tudo em consonância com o art. 49 da Lei nº
8.666/93, bem como com a Súmula n. 473 do STF, assim redigida: “A administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Informações no setor de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou
pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 04/08/2022. Bruno Almeida Pereira –
Pregoeiro.
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