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Ofício PC'n° 336/17 

Sala do Presidente
Ref: Pregão Presencial n“ 004/2017

liustríssima Senhora,

Queluz, 28 de novembro de 2017.

Venho por meio deste, comunicar com base no artigo 30, inciso VI, 

alíneas b e c do Regimento Interno, suspensão de sessão pública do pregão presencial n° 

004/2017, que tem como objeto contratação de Empresa para Fornecimento de Softwares 

voltados à serviços especializados em Sistemas Integrados de Gestão Pública, com 

atendimento à exigências impostas pelo Tribunal de Contas, agendada para o dia 07 de 

dezembro de 2017, às 14 horas na Câmara Municipal de Queluz.

1- Considerando, que o procedimento se encontra em fase de publicidade, e este ato 

não gerou prejuízo ao erário, tampouco aos licitantes,

2- Considerando, que a administração pública, pode anular seus próprios atos, 

entendimento este reforçado na Súmula 473:

A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 

originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 

em todos os casos, a apreciação judicial, (grifo nosso)

3- Considerando que pode ser interposto recurso ao pregão, e com isto, ultrapassada 

a data do período legislativo.

4- E por fim, considerando o início do recesso legislativo que dar-se-á em 15 de

dezembro p. futuro, como abordado em art. 44 da Lei Orgânica.
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Determino além da suspensão da sessão pública a suspensão do certame.

Solicito ainda, que a presidente da Comissão de Licitação, informe a Pregoeira desta 

E.Casa de Leis, para que oportunamente publique novo edital com o agendamento de nova 

data para Sessão Pública.

Sem mais, coloco-me, à disposição para quaisquer outros esclarecimentos podem ser

obtidos.

Atenciosamente,

Ilustríssima Senhora

Karina Ap .̂ De Toledo SacchI Simão

Presidente da Comissão de Licitação
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