
 1 

DECRETO Nº 4003/2018 
 

SÚMULA: Anula Licitação na modalidade Pregão Presencial 

nº 039/2018. 

 
 

      DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais. 

 

 

    CONSIDERANDO, que a licitação na modalidade Pregão 

Presencial 039/2018, que tem como objeto “registro de preço para futura e eventual aquisição de produtos 

alimentícios e tendas, conforme consta no Anexo I, parte integrante desta Licitação...”.  
 

   CONSIDERANDO que o Município do Cruzeiro do Iguaçu não esta 

obrigado a adquirir os produtos cotados pelos proponentes vencedores e nem as quantidades indicadas no 

anexo I, sendo que o consumo será conforme necessidade (item 2.2 Edital). 
 

   CONSIDERANDO o cancelamento do evento em comemoração ao 

Dia do Município, que se realizaria no dia 29 de Abril de 2.018 (Domingo). 
 

   CONSIDERANDO que o contido no objeto do Pregão Presencial nº 

039/2018 seria utilizado exclusivamente em decorrência da festa em comemoração ao dia do Município, a 

qual foi cancelada. 
 

   CONSIDERANDO que a administração pública pode rever seus 

atos a qualquer momento, bem como poderá revogar a licitação em razão de interesse público. 
  

   CONSIDERANDO a ocorrência de fato superveniente capaz de 

alterar o interesse público (cancelamento do evento comemorativo do dia do Município) de maneira que a 

licitação não seja mais conveniente e oportuna para a administração pública. 

 

D E C R E T A: 

 

   Art. 1º- Fica REVOGADO o procedimento licitatório nº 039/2018 

e todos os atos administrativos decorrentes, tendo em vista a conveniente e oportunidade da 

administração pública, com base no artigo 49 da Lei 8.666/93, sem prejuízo dos demais dispositivos 

pertinentes.  

   Art. 2º- o presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - 

Estado do Paraná, aos vinte e quatro dias do mês de abril do 

ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

DILMAR TÚRMINA 

                                                                                                         PREFEITO  

Registre-se e Publique-se. 

 

 

SANDRO PAULO BORTONCELLO  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
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