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TERMO DE REVOGACAO

cascoan -5`£'`G

PROCESSO LICITAT6RIO -PREGAO ELETR6NICO N° 28/2021
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNIcipIO DE MAT6ES DO NORTE,
ESTADO DO MARANHAO, por meio da Autoridade Competente/Orgao Gerenciador, o
Sr. Jenilson Bezerra Neves, no uso das atribuig6es legais, por raz6es de interesse

publico a seguir aduzidas, resolve REVOGAR o processo licitat6rio supracitado, que tern

por objeto a "Aquisi§ao de Ambulancia Tipo A -Simples Remo9ao Tipo Furgoneta,

destinado a atender as necessidades da Secretaria lvlunicipal de Sadde de Mat6es
do Norte -MA''.

a

Inicialmente, registra-se, a revogagao da licitagao encontra fundamentagao legal no Art.
9° da Lei n° 10.520/2002, c/c Art. 49 da Lei n° 8.666/93, na Sumula do Superior Tribunal
Federal n° 473.

Compulsando os autos, destacam-se fatos supervenientes que se contrap6em ao
prosseguimento do feito, mesmo nao havendo elementos que possam aferir ilegalidade
na condugao do certame, resta evidente a necessidade de saneamento de atos que
afetam a seguranga da contratagao e consequentemente, o interesse pdblico. Dos quais
elencamos:
1. Quando da elaboragao do Termo de Referencia previa-se a necessidade da
Aquisieao de Ambulancia Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgoneta item 4.
ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS. Mas no decorrer do processo licitat6rio
percebeu-se que esta administragao nao tern interesse na Aquisigao de Ambulancia
Tipo A - Simples Remogao Tipo Furgoneta, mas sim na aquisigao de Ambulancia, Tipo
A -Simples Remogao Tipo Van, tal ato de revogaeao se faz necessario em fungao da
reanalise e readequagao do referido Termo de Referencia.

a

"A revogagao do ato administrativo funda-se em juizo que

apura a conveniencia do ato relativamente ao interesse
pdblico. No exercicio de
Administragao desfaz seu

competencia discricionaria, a
ato anterior para reputa-lo

incompativel com o interesse publico. (1...). Ap6s praticar o

ato, a Administraeao verifica que o interesse ptlblico poderia
ser melhor satjsfeito por outra via. Promovera, entao, o
desfazimento do ato anterior''.

A necessidade da Administragao persiste para aquisigao objeto da licitagao, assim, fica
desde ja comunicado aos interessados que ap6s correg6es no Termo de Referencia,
sera iniciado novo processo licitat6rio.

Entende-se ser desnecessario oportunizar o direito ao exercicio da ampla defesa e do
contradit6rio aos licitantes, na forma do §3° do Art. 49° da Lei n° 8.666/93, consoante
com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista que o processo sequer chegou ao
seu curso final, veja-se:

"Revogagao de licitagao em andamento com base em
interesse publico devidamente justificado nao exige o
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cumprimento do paragrafo terceiro, do artigo 49, da Lei n°
8.666/93. (...) S6 ha aplicabilidade do paragrafo terceiro, do
artigo 49, da Lei n° 8.666/93, quando o procedimento
licitat6rio, por ter sido concluido, gerou direitos subjetivos ao
licitante vencedor (adjudicagao e contrato) ou em casos de
revogagao ou de anulagao onde o licitante seja apontado, de
modo direto ou indireto, como tendo dado causa ao proceder
o desfazimento do certame". (TJSP, Apelagao Civel n°
175.932-5/4-00,
Rel.
Scarance
Fernandes,
j.
em
16.03.2004).

Por fim, com fulcro no Art. 49 da Lei 8.666/93, c/c Art. 109, I, "C" da Lei 8.666/93,
emitido pela Assessoria Municipal, decido pela revogagao da presente licitagao.
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