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CANCELAMENTO LOTE 02

A Comissão de Licitação designada por intermédio da portaria 744/15, comunica o

cancelamento do LOTE 02 da Licitação Modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço

por Lote ns 16/0008-PG, objetivando ao registro de preço, para fornecimento de

CARNES, FRIOS E CONGELADOS diversos, por meio de empresa especializada,

destinados atender todas as unidades do SESCf|O na cidade de Palmas -TO. Conforme

este Instrumento Convocatório e seus anexos, para eventual aquisição, pelo prazo de

06 (seis) meses, prorrogável por igual período.

No uso de suas prerrogativas garantidas pelo Artigo 2e da Resolução Sesc/DN I252lI2 e

do item 9.4 do instrumento convocatório "ln litteris":

Art. 2e. A licitação destina-se a selecionar a

proposta mais vantajosa para o SESC e será

processada e julgada em estrita conformidade com

os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da probidade, da vinculação ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo

e dos que são correlatos, inadmitindo-se critérios

que frustrem seu caráter competitivo.

9.4. A autoridade superior do SESCÂO poderá, no

entanto, tendo em vista sempre a defesa dos

interesses do SESC/TO, discordar e deixar de

homologar, total ou parcialmente, o resultado

apresentado pelo Pregoeiro, revogar ou considerar

nula a Licitação, desde que apresente a devida

fundamentação exigida pela resolução vigente,

resguardados os direitos dos licitantes.

Alvitre assim, resolve CANCEIÁR o LOTE 02 da

dispostos acima citados, abrolhada da previsão

transcrição abaixo:
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17.14. O SESC/TO se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a

qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização da Ata de Registro de

Preço, não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações, a que

título for.

Destarte, motivado pela necessidade de melhorias no obieto.

lnformamos que novo edital para o lote em questão será divulgado posteriormente.

Palmas, 05 de Julho de 201,6.
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PL

SESC * Serviço Social do Comêrcio I Departamento Regional Tocantins I Sede Administrativa
Quadra 30'1 Norte, Avenida Teotônio segurado, conj. 01, Lt 19 - patmasffo ÇEp:77001-226
ïEL (63) 3219 9101 FAX (63) 9219 9115 | www.sescto.com.br

Membro da CPL

V
F *dS"d

CAMI|ÁAUEDI

Membro d

0e


