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TERMO DE ARQUIVAMENTO 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 
 
 
 

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO, Prefeito Municipal de Novais, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições que são conferidas por Lei, e; 

 

Considerando, o que foi demonstrado pela Comissão de Pregão, conforme 

propostas dos participantes em sessão realizada em 29 de novembro de 2022; 

 

Considerando, o que consta em Ata de Sessão – Disputa em 29 de novembro e 

concluída e 05 de dezembro de 2022; e 

 

Considerando, que a licitação fora Declarada Fracassada em virtude da 

empresa participante não conseguir ofertar o veículo no valor médio estimado para 

aquisição, após equívoco e erro na digitação da proposta no sistema e posterior pedido de 

desclassificação; 

 

Despacho: 

 

Ordeno o Arquivamento do Processo de Licitação nº 073/2022, Pregão Eletrônico 

nº 12/2022, procedendo-se, os setores competentes, os registros e procedimentos de 

praxe e após novas pesquisas de preços, determino a abertura de novo processo licitatório 

para dar cumprimento às obrigações assumidas junto ao convênio. 

 

Publique-se. 

Município de Novais/SP, 13 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

Processo de Licitatório nº 073/2022 – Pregão Eletrônico nº 12/2022 
 

O Prefeito Municipal de Novais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Licitação Pregão Eletrônico nº 12/2022, cujo objeto é a Aquisição de Veículo automotivo, 
tipo passeio, Novo, 0 KM, destinado à melhoria da qualidade da oferta de serviços da 
Unidade Básica de Saúde, nos termos da Proposta de Aquisição de Equipamento/Material 
Permanente nº 12381.417000/1210-02 – Ministério da Saúde, conforme quantidade e 
especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, foi considerada 
FRACASSADA. Assim, ordena o Arquivamento do Processo, procedendo-se, os setores 
competentes, os registros e procedimentos de praxe e após novas pesquisas de preços, 
determino a abertura de novo processo licitatório para dar cumprimento às obrigações 
assumidas junto ao convênio. Município de Novais/SP, 13 de dezembro de 2022. PAULO 
CESAR DIAS PINHEIRO - Prefeito Municipal. PUBLIQUE-SE.  
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