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DESPACHO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 
 
Referência: Processo nº 000173/2019-1 – Tomada de Preço Nº 001/2019. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a 
Reforma e Ampliação da antiga Creche Municipal Alma Vilma Fegger na sede, neste Município, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, anexos ao Edital, fica 
SUSPENSA a sessão marcada para o dia 03/04/2019 às 09:00 horas,  
 
O Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT, SILMAR GONÇALVES DE 
SOUZA, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 
Lei Federal nº 8.666/93, bem como: 
 
Considerando falhas encontradas no processo Nº.    /2019 - ausência dos PROJETOS BASICOS 
nos anexos das Planilha, Projeto e Cronograma, do presente certame. 
 
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 e nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
 
DECIDE.  
 
Tendo como norte o Princípio da Legalidade, o interesse da Administração e a conveniência 
administrativa, SUSPENDER o certame licitatório objeto da Tomada de Preço Nº001/2019, 
corrigindo-se as falhas apontadas sobre a AUSENCIA de PROJETOS BÁSICOS e devendo ser 
posteriormente REPUBLICADO o edital, com eventuais ajustes e com os novos prazos, nos 
termos do disposto § 4° do art. 21 da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93 e demais alterações 
posteriores. Informações pelo E-mail: licitacao@livramento.mt.gov.br.  
 
Tal ação se faz necessária para que não haja nenhum interessado no certame a ser prejudicado. 
 
Encaminhe o presente expediente para publicação no DOU, AMM, TCE/MT e disponibilização no 
sítio eletrônico oficial da municipalidade, para ciência e conhecimento de todos os interessados. 
 
 
Publique-se. 
 
Nossa Senhora do Livramento – MT., 28 de março de 2019. 
 
Silmar de Souza Gonçalves 
Prefeito Municipal  
 
 


