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Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 068 DE 15 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DE RIO DE CONTAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA sem vencimentos, para tratar de interesses
particulares por 02(dois) anos
o(a) servidor(a) ROSILEIA APARECIDA ALVES
BACELAR SOUTO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, na função de
Técnica de enfermagem, mat. 525, na forma da Lei 12/1994 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Rio de Contas), a partir de 18 de janeiro de 2021
a 18 de janeiro de 2023, findo os quais deverá retornar as suas atividades, sob
pena de abandono de emprego.
Art. 2º: Esta Portaria entrará em vigor nesta data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Rio de Contas, Estado da Bahia, 15 de janeiro de 2021

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO
Prefeito

______________________________________________________________
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DES
SPACHO ADMINIST
A
TRATIVO REFEREN
R
NTE À REV
VOGAÇÃO
O DO PREG
GÃO
PRE
ESENCIAL
L Nº 043/20220.

A PR
REFEITUR
RA MUNIICIPAL DE RIO DE
E CONTA
AS, Estado da Bahia, torna
públiico a revoogação do processo licitatório, adotado na
n modaliddade de Prregão
Preseencial nº0443/2020, disspondo sobbre a aquissição de materiais divversos (lâm
mpada,
postee, reator, luminária, escada, capacete,
c
cinturão,
c
luuvas, entree outros), para
manuutenção da iluminação pública em
m todo Muniicípio de Riio de Contaas - Ba, tend
do em
vistaa a necessiidade de see efetuar modificaçõe
m
es na propposta de prreços, confforme
precooniza o arrtigo 21, § 4º da Lei
L Nº 8.666/93, assiim redigiddo: “ Quallquer
mod
dificação noo edital exxige divulggação pela mesma foorma que se deu o texto
origiinal, reab
brindo-se o prazo inicialmen
nte estabeelecido, eexceto qua
ando,
inqu
uestionavelm
mente, a altteração não afetar a formulação
f
o das propoostas.”
A reevogação se
s fundameenta, aindaa, no art. 49 da Leei de Licittações, apllicada
supleetivamente, tudo em
m consonânncia com o poder de autotuttela deferid
do à
Adm
ministração Pública, coonferindo-lhhe o direito
o de rever de ofício oos seus atoss, em
perfeeito compassso com a Súmula 473, do Suprem
mo Tribunal Federal, asssim redigid
da: “A
admiinistração pode
p
anula
lar seus prróprios atoss, quando eivados dee vícios qu
ue os
tornaam ilegais, porque deles não se originam direitos;
d
ou
u revogá-loss, por motivvo de
convveniência ou oportuniidade, respeeitados os direitos addquiridos, e ressalvada
a, em
todoss os casos,, a apreciaação judiciaal, devendo
o-se republiicar novo ccertame, co
om as
alteraações necesssárias.

Publiica-se para ciência dos interessadoos.

Rio de
d Contas,15 de janeiroo de 2021.

Cristtiano Cardoso de Azevedo
Prefeeito
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DES
SPACHO ADMINIST
A
TRATIVO REFEREN
R
NTE À REV
VOGAÇÃO
O DO PREG
GÃO
PRE
ESENCIAL
L Nº 045/20220.

A PR
REFEITUR
RA MUNIICIPAL DE RIO DE
E CONTA
AS, Estado da Bahia, torna
públiico a revoogação do processo licitatório, adotado na
n modaliddade de Prregão
Preseencial nº0455/2020, disppondo sobre a aquisiçãão de pneuss, câmaras dde ar, protetores,
entree outros, parra manutençção dos veíículos e máq
quinas destee municípioo, tendo em
m vista
a neccessidade de
d se efetuarr modificaçções na prop
posta de preeços, confoorme precon
niza o
artigo 21, § 4º da
d Lei Nº 8.666/93,
8
assim redigid
do: “ Qualq
quer modifi
ficação no edital
e
ma que se deu
d o textoo original, reabrindo
o-se o
exigee divulgaçãão pela meesma form
prazzo inicialmeente estabeelecido, excceto quand
do, inquesttionavelmen
nte, a alterração
não afetar
a
a forrmulação das
d proposttas.”
A reevogação se
s fundameenta, aindaa, no art. 49 da Leei de Licittações, apllicada
supleetivamente, tudo em
m consonânncia com o poder de autotuttela deferid
do à
Adm
ministração Pública, coonferindo-lhhe o direito
o de rever de ofício oos seus atoss, em
perfeeito compassso com a Súmula 473, do Suprem
mo Tribunal Federal, asssim redigid
da: “A
admiinistração pode
p
anula
lar seus prróprios atoss, quando eivados dee vícios qu
ue os
tornaam ilegais, porque deles não se originam direitos;
d
ou
u revogá-loss, por motivvo de
convveniência ou oportuniidade, respeeitados os direitos addquiridos, e ressalvada
a, em
todoss os casos,, a apreciaação judiciaal, devendo
o-se republiicar novo ccertame, co
om as
alteraações necesssárias.

Publiica-se para ciência dos interessadoos.

Rio de
d Contas,15 de janeiroo de 2021.

Cristtiano Cardoso de Azevedo
Prefeeito
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DES
SPACHO ADMINIST
A
TRATIVO REFEREN
R
NTE À REV
VOGAÇÃO
O DO PREG
GÃO
PRE
ESENCIAL
L Nº 052/20220.

A PR
REFEITUR
RA MUNIICIPAL DE RIO DE
E CONTA
AS, Estado da Bahia, torna
públiico a revoogação do processo licitatório, adotado na
n modaliddade de Prregão
Preseencial nº 052/2020, dispondo
d
soobre a conttratação de empresa eespecializad
da em
licennciamento de
d software de gestão de almoxaarifado, incllusive com a prestação
o dos
serviiços de instaalação, conffiguração, treinamento
t
o dos servidores públicoos e manuteenção
menssal, conform
me preconizza o artigo 21, § 4º da
d Lei Nº 8.666/93,
8
assim redigiido: “
Quallquer modificação noo edital exige divulgação pela mesma
m
form
ma que se deu
d o
textoo original, reabrindoo-se o praazo inicialm
mente estaabelecido, exceto qua
ando,
inqu
uestionavelm
mente, a altteração não afetar a formulação
f
o das propoostas.”
A reevogação se
s fundameenta, aindaa, no art. 49 da Leei de Licittações, apllicada
supleetivamente, tudo em
m consonânncia com o poder de autotuttela deferid
do à
Adm
ministração Pública, coonferindo-lhhe o direito
o de rever de ofício oos seus atoss, em
perfeeito compassso com a Súmula 473, do Suprem
mo Tribunal Federal, asssim redigid
da: “A
admiinistração pode
p
anula
lar seus prróprios atoss, quando eivados dee vícios qu
ue os
tornaam ilegais, porque deles não se originam direitos;
d
ou
u revogá-loss, por motivvo de
convveniência ou oportuniidade, respeeitados os direitos addquiridos, e ressalvada
a, em
todoss os casos,, a apreciaação judiciaal, devendo
o-se republiicar novo ccertame, co
om as
alteraações necesssárias.

Publiica-se para ciência dos interessadoos.

Rio de
d Contas,15 de janeiroo de 2021.

Cristtiano Cardoso de Azevedo
Prefeeito
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