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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PREGÃO ELETONICO Nº 9/2021-12 

 

 

O presente Processo Licitatório foi REVOGADO pela Excelentíssima Sra. Secretaria 

Municipal de Saude ELIANA RAMOS DE ALMEIDA, tendo em vista a conveniência 

administrativa, em virtude de questionamentos externos  e com a preocupação desta adminsitração em 

não causar transtornos  futuros resolve revogar todo o processo  licitatorio cujo objeto e  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESE 

DENTÁRIAS PARCIAIS  E TOTAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E 

SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ABEL  FIGUEIREDO na forma prevista neste certame 

licitatório. 

 

A referida decisão foi embasada na Lei nº 8.666/93 prescreve em seu art. 49 que: 

 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

§ 1o A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

 

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59 desta Lei. 

 

§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

§ 4o O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de 

inexigibilidade de licitação. 
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No que diz respeito à anulação de atos administrativos, a Sumula 473, do Supremo Tribunal 

Federal, resguarda que: 

 

 

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. 

 

 

Portanto, é LEGAL a REVOGAÇÃO em todos os seus termos, por interesse da 

Administração Pública Municipal, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS PARCIAIS  E TOTAIS PARA ATENDER AS 

UNIDADES DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO DE ABEL  FIGUEIREDO 

FIGUEIREDO, que ocorreu no dia 20  de   maio  de 2021, às 09:00 hs. 

         

 

  Abel Figueiredo PA, em 18 de maio de 2021. 

 

 

 

 

Eliana Ramos de  Almeida 

Sec. Mun. de Saude 
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