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TERMO DE ANULAÇÃO 

                                    
                                  O PREFEITO MUNICIPAL DE VERDElÃNDIA, no uso de 
suas atribuições legais, em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, subsidiada pelo Art. 49, “caput”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e                                       
                                   Considerando a documentação contida no Processo Licitatório nº 
019/2018 que origina o certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 014/2018, 
que tem por objeto a Aquisição de veículo do tipo caminhão compactador para coleta 
convencional de resíduos sólidos para atender o Convênio FUNASA nº 00991/2017 com 
o município de Verdelandia/MG. 
 
                                   Considerando a supremacia da Administração Pública na condução 
e encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com 
fundamento no teor do Art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93.    
 
                                     Considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela 
Assessoria Jurídica deste poder, inserido nos autos em que, dentre outra ponderações, o 
mesmo explicita todo o procedimento licitatório que se encontra correto, más com a 
informação externa do órgão Concedente – FUNASA, que os convênios 00991/2017, 
00648/2017 e 1725/17 não foram lançados no sistema SIGA – SISTEMA INTEGRADO 
DE MONITIRAMENTO DE CONVÊNIOS FUNASA, portanto não aprovados os 
projetos e autorizados pelo órgão concedente para serem publicados os respectivos 
processos licitatórios, o qual tende à anulação do procedimento licitatório e de todos os 
seus atos. 
                                 
                               RESOLVE: 
                                 ANULAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 019/2018 na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, para atender solicitação do órgão 
concedente – FUNASA, tornando-se imprescindível a sua anulação, conforme consta nos 
autos, nos termos do art. 49, “caput” da Lei Federal 8.666/93, com vistas a refazer as 
informações necessárias a uma aquisição satisfatória numa próxima licitação. 
 
                               Com fundamento no art. 49 da lei Federal nº 8.666/93, este termo de 
anulação será PUBLICADO nos Diários Oficiais para tornar seu efeito válido. 
                                Publique-se. 
                                Cumpra-se. 
Verdelândia – MG, 28 de março de 2018. 
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