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TERMO DE REVOGAÇÃO  DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 9/2021-12-FMS 

 

 

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

interesse público. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 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 lances a gestora  mediante analise verificou que houve falha no edital pois deixou de ser 

solicitado  a referencia técnica  do profissional,  alem do mais os licitantes só se atentarão para a falha 

quando a pregoeira foi realizar a fase de aceitação das proposta, conforme anexado no processo. 

 

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

inexigibilidade de licitação. 

 

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, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE RESOLVE: 

 

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

ELETRÔNICO N º 9/2021-012-FMS cujo objeto é 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 O, que ocorreu no dia 07  de maio de 2021 às 09:00 hs, até  a fase de lance que estava 

em analise. 

 

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 18 de junho de 2021. 

 

 

 

Eliana Ramos de Almeida 

Secretaria Municipal de Saúde 
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