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sexta, 09 de abril de 2021

Prefeitura de Wanderlândia-TO

ANO I - Edição 004/2021

ﬁcando assim a providência da republicação em uma data
oportuna.

PREFEITURA MUNICIPAL

TERMO DE CANCELAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 016/2021.
PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 014/2021
A Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO, torna público que
ao analisar detidamente os autos do processo licitatório
Pregão Presencial nº 014/2021, que diz respeito às futuras
aquisições de gêneros alimentícios e material de limpeza para
a Secretaria Municipal de Educação de Wanderlândia/TO, foi
detectada a ocorrência de erros que impedem a realização do
certame.
Diante do exposto, com base no princípio da autotutela,
buscando evitar possíveis prejuízos ao erário público ou a
particulares, resolvemos cancelar o processo licitatório
mencionado em atendimento a recomendação do TCE/TO,
ﬁcando assim a providência da republicação em uma data
oportuna.

TERMO DE CANCELAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 009/2021.
PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 007/2021
A Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO, torna público que
ao analisar detidamente os autos do processo licitatório
Pregão Presencial nº 007/2021, que diz respeito a locação de
veículos e caminhões para uso dos órgãos ligado a Prefeitura
de Wanderlândia - TO, foi detectada a ocorrência de erros que
impedem a realização do certame.
Diante do exposto, com base no princípio da autotutela,
buscando evitar possíveis prejuízos ao erário público ou a
particulares, resolvemos cancelar o processo licitatório
mencionado em atendimento a recomendação do TCE/TO,
ﬁcando assim a providência da republicação em uma data
oportuna.

Wanderlândia/TO, 09 de abril de 2021.
ERASMO MIRANDA DE SOUSA

Estado do Tocantins

PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Wanderlândia-TO
Pça. Antônio Neto das Flores, 814 - Centro

TERMO DE CANCELAMENTO

Wanderlândia-TO / CEP: 77860000

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 003/2021.
PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 001/2021
A Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO, torna público que
ao analisar detidamente os autos do processo licitatório
Pregão Presencial nº 001/2021, que diz respeito às futuras
aquisições de material de expedientes e escolares, foi
detectada a ocorrência de erros que impedem a realização do
certame.

Djalma Araújo Ferreira Júnior
Prefeito Municipal

Diante do exposto, com base no princípio da autotutela,
buscando evitar possíveis prejuízos ao erário público ou a
particulares, resolvemos cancelar o processo licitatório
mencionado em atendimento a recomendação do TCE/TO,
ﬁcando assim a providência da republicação em uma data
oportuna.

TERMO DE CANCELAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 004/2021.
PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Wanderlândia/TO, torna público que
ao analisar detidamente os autos do processo licitatório
Pregão Presencial nº 002/2021, que diz respeito às futuras
aquisições de equipamento e suplementos de informática, foi
detectada a ocorrência de erros que impedem a realização do
certame.
Diante do exposto, com base no princípio da autotutela,
buscando evitar possíveis prejuízos ao erário público ou a
particulares, resolvemos cancelar o processo licitatório
mencionado em atendimento a recomendação do TCE/TO,
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