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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PROCESSO 9/2021-010FMS – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 

                                                                                              

Despacho de revogação de processo Licitatório em 

razão da necessidade de readequação do Termo de 

Referência e do Edital referente ao objeto REGISTRO DE 

PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ. 

               A Secretária Municipal de Saúde de Tucumã – PA, o Exma. Senhora RENATA DE 

ARAÚJO OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica 

do Município de Tucumã – PA. 

 CONSIDERANDO o Artigo 49 da Lei 866/93 que preceitua o seguinte: 

“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”. 

 CONSIDERANDO a necessidade de readequação do objeto para alterar e ajustar 

alguns itens de extrema importância. 

CONSIDERANDO que este fato somente foi observado após a publicação do 

competente edital deste pregão, entende que a necessidade real avaliada posteriormente, 

consiste em fato superveniente que evoca o art. 49 da Lei 8.666/93. A qual resta certificada e 

devidamente fundamentada nas razões do pedido de revogação. Em análise ao texto legal, 

em especial o art. 49 suscitado, encontramos o seguinte: “Art. 49.  A autoridade competente 

para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
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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.”  Ademais, o edital 

deste pregão, possui previsão especifica para este tipo de ocorrência. Senão vejamos: 24.12. 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, poderá revogar este Pregão por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 

anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 

convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da 

ampla defesa e contraditório.  

 CONSIDERANDO que, os procedimentos licitatórios são instruídos, mediante todo um 

estudo, visando uma proposta vantajosa para o município.  

RESOLVE: 

REVOGAR/CANCELAR em todos os seus termos, por interesse da administração, 

o processo licitatório tombado sob. nº. 9/2021-010FMS, e consequentemente a licitação por 

Pregão Eletrônico com o mesmo número, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TUCUMÃ, não ocasionando ônus, tanto para a 

Administração Pública como para terceiros. 

REGISTRE-SE 

CUMPRA-SE 

PUBLIQUE-SE 

Tucumã – PA, 26 de abril de 2021  

   

 
RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Saúde 
Dec. Nº 093/2021 
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