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TERMO DE REVOGAÇÃO 

 

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 068/2021-PE 

OBJETO: aquisição de equipamentos de informática para atendimento das Equipes da 

Saúde da Família e Equipes de Atenção Primária do Fundo Municipal de Saúde de 

Itaituba. 

ABERTURA: 06/10/2021. 

HORAS: 10h00minmin 

 

Após criteriosa análise no objeto da Licitação/Pregão Eletrônico nº 68/2021-PE em 

andamento, com abertura para 06/10/2021, ás 10h00min; que tem por objetivo aquisição 

de equipamentos de informática para atendimento das Equipes da Saúde da Família e 

Equipes de Atenção Primária do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba; mediante a 

detecção do Sr. Ronison Aguiar Holanda, que as especificações do pregão em analise 

não estão deficientes de informação, dificultando a elaboração de proposta das empresas 

interessadas em participar da licitação. 

 

Diante das informações prestadas pelo Sr. Pregoeiro e comprovadas através dos 

documentos e justificativas encaminhadas a Diretoria de Compras e Licitações da 

Prefeitura de Itaituba, conforme o MEMO/SEMSA. nº 343/2021(21/07/2021), 

JUSTITIFICATIVA(21/07/2021), SD Nº 1.227/2021 anexos do processo, todos 

devidamente assinados pelo Sr. Iamax Prado Custódio, Secretário Municipal de Saúde. 

Já a supracitada SD, também, assinada pelo Sr. Emerson Oliveira Santos-Diretor 

Administrativo de Saúde. 

 

Continuar com o procedimento licitatório com o objeto com deficiência de informações 

para elaboração de proposta por parte das licitantes, é contribuir para discussão, 

desentendimento e o descumprimento ao principio da igualdade, por omissão.  

 

Com efeito, o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 068/2021, 

pelos fatos apresentados, não poderá continuar sem antes que sejam tomadas as 
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medidas e providências necessárias em relação às correções das especificações 

apresentadas através do Termo de Referencia, anexo do edital. 

 

Diante das narrativas justificatórias nos autos, DECIDO revogar por oficio o Procedimento 

Licitatório/Modalidade de Pregão Eletrônico nº 068/2021-PE, para preservar o interesse 

público, evitar dispêndios desnecessários, emperramento do processo licitatório e 

compras indevidas por falta de definição e especificações corretas no Termo de 

Referencia anexo do edital em referência. 

 

Que seja retornada a SD Nº 1.227/2021 à Secretaria Municipal de Saúde para 

reelaboração e correção das especificações corretas dos equipamentos de informática, de 

forma a atender o seu objetivo, com cerne no art. 49, da Lei de Licitações e Contratos 

Públicos nº 8.666/93 e alterações vigentes. 

 

 

Itaituba-PA, 04 de outubro de 2021. 

 

 

Iamax Prado Custódio 

Sec. Mun. de Saúde 
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