
 

  

  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ITAITUBA 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO 

 

LICITAÇÃO/MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 070/2021-PE 

OBJETO: Aquisição de instrumentais e equipamentos hospitalares para cirurgias por 

videolaparoscopia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

ABERTURA: 19/10/2021. 

HORAS: 10h00min. 

 

Após criteriosa análise no objeto da Licitação/Pregão Eletrônico nº 70/2021-PE em andamento, com 

abertura para 19/10/2021, ás 10h00min; que tem por objetivo aquisição de instrumentais e 

equipamentos hospitalares para cirurgias por videolaparoscopia para atender a Secretaria Municipal de 

Saúde de Itaituba; mediante a informação do Sr. Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro do Municipio de 

Itaituba, com base no requerimento de impugnação impetrado pela CONFIANCE MEDICAL 

PRODUTOS MÉDICOS S.A, que o pregão em análise apresenta deficiência nas especificações do 

item 1 do lote I do Termo de Referencia, dificultando a elaboração de proposta das empresas 

interessadas em participar da licitação. 

 

Diante das informações prestadas pelo Sr. Pregoeiro e comprovadas através do Requerimento de 

Impugnação e documentos comprobatórios e indicação de endereços eletrônicos para consulta e 

pesquisa no Ministério da Saúde se constatou as impertinências apontadas pela empresa impugnante, 

que confrontadas com o pedido da Secretaria Municipal de Saúde através do pedido de abertura de 

procedimento licitatório composto pelos documentos: MEM/SEMSA Nº 307/2021, SD Nº 

202107277001 e justificativa, todos encaminhados a Diretoria de Compras e Licitações da Prefeitura 

de Itaituba, devidamente assinados pela Autoridade Competente. 

 

Seguir com o procedimento licitatório deficiente nas especificações do lote I, implica e confunde a 

elaboração de proposta das licitantes, o que poderá contribuir para um atraso na compra do 

equipamento ou na compra de um equipamento tecnologicamente inferior ao requerido pela Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 

Com efeito, o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 070/2021, pelos fatos 

apresentados, não poderá continuar sem antes que sejam tomadas as medidas e providências 

necessárias em relação às correções das especificações relativas ao lote I do procedimento licitatório. 

 

Diante das informações do Sr. Pregoeiro e dos termos disposto nos autos, DECIDO revogar “por 

ofício” o Procedimento Licitatório/Modalidade de Pregão Eletrônico nº 070/2021-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 SD Nº 202107277001 à Secretaria Municipal de Saúde para reelaboração e 

correção das especificações do equipamento relativo ao lote I do termo de referência, 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, 18 de outubro de 2021. 

 

Iamax Prado Custódio 

Sec. Mun. de Saúde 
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