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ATA DE CANCELAMENTO referente aos itens nº 1 e nº 2 do anexo “D” do edital de Pregão 
Presencial Registro de preço 41/2017, Processo Licitatório 78/2017, qual seja item nº 1 - CBUQ- 
MASSA ASFÁTICA e item nº 2- EMULSÃO RR1C. Aos três dias do mês de outubro de dois mil e 
dezessete, às 10h, na sala de reuniões da prefeitura Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa 
Catarina, Avenida Santa Catarina 1022, Centro, reuniram-se a presidente da Comissão e Equipe de 
Apoio, após efetuar análise do PPRROOCCEESSSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  NNºº  7788//22001177,,  PPRREEGGÃÃOO  
PPRREESSEENNCCIIAALL  NNºº  4411//22001177,,  vveerriiffiiccoouu--ssee  qquuee  nnaa  ooccaassiiããoo  ddaa  llaavvrraattuurraa  ddaa  aattaa  ddaa  sseessssããoo  ddee  pprreeggããoo,,  nnããoo  
ssee  ccoonnssttoouu  qquuee  ooss  itens nº 1 e nº 2 do anexo “D” do edital item nº 1 - CBUQ- MASSA ASFÁTICA 
e item nº 2- EMULSÃO RR1C, não foram cotados por nenhum participante. Dessa forma, 

considerando que a Administração Pública pode rever seus próprios atos a qualquer tempo e de 

ofício, constatada a não cotação de referidos itens pelos participantes do certame, conforme 

propostas apresentadas e constante nos autos do processo licitatório supracitado fica cancelada a 

licitação quanto aos itens nº 1 e nº 2, sendo considerada licitação deserta, apenas a esses itens. 
Diante disso, fica, portanto, cancelado o presente processo, quanto aos itens acima citados, sendo 
esta ata publicada no site da Prefeitura Municipal e no Diário Oficial dos Municípios. Nada mais 
havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida será 
assinada pelos membros da Comissão de Licitação.  
Coronel Freitas (SC), 03 de outubro de 2017. 
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