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TERMO DE REVOGAÇÃO  DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 9/2021-001-FMMA/PMAF 

 

 

Despacho de revogação de processo Licitatório em razão da conveniência administrativa e 

interesse público. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Abel Figueiredo-PA. 

 

CONSIDERANDO que a conveniência administrativa, embora seja uma licitação ja realizada até 

fase de Habilitação a prergoeira no ato do certame verificou que havia necessidade de analisar as 

documentções da Empresa Plano Amazon Consultoria Ambiental Eireli ME, em seguida  foi suspenso 

para melhor analise dos documentos. A pregeoira comunicou aos licitantes presentes no certame  que  

a data de reabertura do processo seria comunicado aos licitantes via e-mail ou telefone. No dia 01 de 

julho de 2021 foi publicado no diario oficial do municipio do estado Pará (FAMEP) a reabertura do 

certame para o dia 05 de julho de 2021 as 08:00 e tambem foi informado para as empresas via e-mail. 

  

No dia 05 de julho de 2021 as 08:00 hs, o certame foi reaberto, não tendo comparecido nenhuma das 

empresas , após analise das documentações a empresa Plano Amazon Consultoria Ambiental Eirelli 

ME foi inabilitada por descumprir clausulas do edital. A empresa In Natura Tecnologia e Soluções 

Ambientais LTDA a segunda colocada no certame estava habilitada, porém deixou de comparecer ao 

certame.  

Por se tratar de um Pregão Presencial sendo imprescindivel o comparecimento das empresas licitantes 

para continuidade do mesmo, tendo neste caso, ocorrido o total desinteresse da unica empressa 

habilitada. 

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 evidenciados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
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respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

A PREFEITURA MUNCIPAL DE ABEL FIGUEIREDO-PARESOLVE: 

 

REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da Administração, o PREGÃO 

PRESENCIAL N º 9/2021-PMAF cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA NA ÁREA AMBIENTAL PARA  DE MEIO AMBIENTE 

DE ABEL FIGUEIREDO-PA.  que ocorreu no dia 28  de junho de 2021 às 09:00 hs, até  a fase de 

habilitação que estava suspenso para analise de documentação. 

 

Remeta-se a comissão permanente de licitação que publica-se no Diario Oficial da União 

e  do Municipio (FAMEP), para que surte os efeitos legais. 

 

 

 

Abel Figueiredo-PA, em 08 de julho de 2021. 

 

 

 

Antonio dos Santos Calhau 

Prefeito Municipal 
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