ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

O Secretário de Estado de Cultura, no uso das atribuições legais e, ainda, em
cumprimento às disposições contidas no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, decide REVOGAR o
procedimento licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, pela seguinte motivação:
CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder
discricionário, prerrogativa que a Administração detém para rever suas atividades em busca dos melhores
meios para o alcance do fim maior, o interesse público;
CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da
coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação desse interesse dos
cidadãos;
CONSIDERANDO a relevância das justificativas apontadas pela Gerência de Programas
e Projetos Culturais e Artísticos, por meio do Despacho nº 31/2020 de 26 de junho de 2020, e
especialmente, seguindo orientação de especialistas e recomendação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobe a pandemia do novo Corona Vírus.
REVOGA-SE, o Pregão Eletrônico nº 001/2020 dando-se a competente publicidade
desta decisão no Diário Oficial do Estado, iniciando-se, a partir de sua veiculação, o prazo para o
contraditório e ampla defesa, previsto no art. 109, I, “c”, da lei 8666/93.
.
Retornem-se os autos à Gerencia de Compras Governamentais.
Documento assinado eletronicamente por ADRIANO BALDY DE SANT ANNA BRAGA,
Secretário (a), em 02/07/2020, às 16:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013995686 e o código CRC 2B75C668.
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AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020
O Secretário de Estado de Cultura, no uso das atribuições legais e, ainda, em cumprimento às
disposições contidas no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, decide REVOGAR o procedimento licitatório,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, vinculado ao Processo Administrativo nº. 202017645000339 SECULT pela seguinte motivação:
CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário,
prerrogativa que a Administração detém para rever suas atividades em busca dos melhores meios para o
alcance do ﬁm maior, o interesse público;
CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que
cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação desse interesse dos cidadãos;
CONSIDERANDO a relevância das justiﬁcativas apontadas pela Gerência de Programas e
Projetos Culturais e Artísticos, por meio do Despacho nº 31/2020 de 26 de junho de 2020, e
especialmente, seguindo orientação de especialistas e recomendação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobe a pandemia do novo Corona Vírus.
REVOGA-SE, o Pregão Eletrônico nº 001/2020 dando-se a competente publicidade desta
decisão no Diário Oﬁcial do Estado, iniciando-se, a partir de sua veiculação, o prazo para o contraditório e
ampla defesa, previsto no art. 109, I, "c", da lei 8666/93.
ADRIANO BALDY DE SANT'ANNA BRAGA
Secretário de Estado de Cultura

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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