
Órgão ou entidade:

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

Termo de conclusão do pregão

Resultado do pregão

Às 12:07:41 horas do dia 23 de Setembro de 2019, após constatadas as regularidades dos atos
procedimentais, a autoridade competente, Sr. (a) ANA LUISA SILVA FALCAO homologa e conclui o pregão
para aquisição de Aquisição de Espectrofotômetro - tipo: infravermelho com transformada de Fourier..

Pregão eletrônico - 1691001 000019/2019

DIRETORIA DE COMPRAS E MATERIAISUnidade:

Lote:

Descrição:

Situação:

 Aquisição de Espectrofotômetro tipo Infravermelho com Transformada de Fourier, faixa espectral mínima
de 5.000 a 550CM-1, alimentação  90 a 240V e 60HZ com seleção automática.

Revogado

1

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Descritivo da justificativa:

Justificativa para mudança na regra de participação:

-

-

Motivo da anulação/revogação:
No exercício de sua competência discricionária, a Administração Pública poderá desfazer seu ato anterior,
por reputá-lo inconveniente ao interesse público decorrentes de fato superveniente. Ao ser constatado que
houve indeferimento de prorrogação do Convênio Federal 840488/2016, inviabilizando o repasse dos
recursos financeiros para a aquisição do Espectrofotômetro tipo Infravermelho com Transformada de
Fourier, fato esse notificado dia 18/09/2019 por email (7643868) e dia 20/09/2019 Memorando 589
(7687433), não há mais recursos financeiros capazes de suprir a demanda, inviabilizando a continuidade
do processo, entendo presente os requisitos legais para a revogação do Pregão Eletrônico nº 19/2019, por
interesse público decorrentes de fato superveniente, justificando, assim, o cancelamento do certame.
Informa-se que a notificação foi realizada após a publicação do respectivo pregão nos Diários Oficiais da
União e do Estado e jornal de grande circulação.Ainda, considerando que o objeto não foi adjudicado e
nem homologada, nos termos da jurisprudência supra, verifica-se ser possível a revogação do certame,
não havendo que se falar em descumprimento do princípio do contraditório ou ampla defesa, por não
existir direito adquirido por parte de nenhum dos licitantes.

Nº do item no lote: 1

Unidade de fornecimento: 1,00 UNIDADE

1 Nº do item no processo:

001697170 Tipo: MaterialCódigo do item:

Especificação do item:

ESPECTROFOTOMETRO -  INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER  ESPECTRAL
MINIMA DE 5.000 A 550CM-1   90 A 240V E 60HZ COM SELECAO AUTOMATICA 001697170

Possui similar: Não

De um total de 1 lote, foi obtido:
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Quantidade Porcentagem
(%)

Lotes adjudicados

Lotes desertos

Lotes fracassados

Lotes revogados

Lotes anulados

Lotes homologados
(adjudicados, desertos,

fracassados)

0 0,00 %

0 0,00 %

0 0,00 %

1 100,00 %

0,00 %0

0,00 %0

(*) Os valores indicados com esse símbolo indicam valores que foram negociados com o fornecedor após a
conclusão da sessão de lances.

(°) Os valores indicados com esse símbolo indicam valores onde ocorreu a dedução do ICMS de acordo
com a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 4264, de 21 de outubro de 2010.

ANA LUISA SILVA FALCAO

TERMO DE CONCLUSÃO DO PREGÃO

23/09/2019 16:20:01 Página 2 de 2

Pregão / SIAD


