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Prefeitu ra Munici pal de ltaituba

Relolório

Apresento-se poro porecer os outos do procedimento
licitotório no 007 /2019, o quol verso sobre o oquisiçôo de Luminório público
LED e moteriois diversos.

A licitoçôo obedeceu oos dilomes legois, sendo observodos
os exigêncios contidos nos Leís 8.666193, no toconte o modolidode e oo
procedimento.

No entonlo, ôs fls. 284 dos outos odminislrotivos, o Secretório
Municipol de lnfroestruturo, otrovés de Justificotivo, comunicou oo
Pregoeiro um erro no levoniomento do quonlitoiivo solicitodo, oboixo do
necessidqde do coordenodorio Municipol de lluminoçõo público. Alego
oindo que referido quontitotivo o menor, ocosionoró prejuÍzos, chegonão
oté o suspensôo imedioto dos serviços de monutençÕo do llumiÃoçõo
Público. Ao finol solicito o olteroçõo do quonlitotivo de moleriois elétricos
referenle o SD 004/2019.

De outro bondo, o Pregoeiro os fls. 285/28ó veio o tecer suos
consideroçôes o respeito do Justificotivo, no toconle oo pedido de
olteroçõo de quonÍilotivo, e oo Íinol solicitou o outoridode competente
o revogoçÕo do Procedimento Licitolório/Modolidode de pregõo
Presenciol n' 007 /2019.

Dionie dos molivos elucidodos, o prosseguimento do
licitoçôo torno-se obstodo, em visto do disposto no Justificotivo Técnico.

Mérito:

Preliminormenie, o momento mostro-se oporluno poro
exome do procedimento licitoiório. Verifico-se que forom cumpridos
formolidodes legois, tendo sido comprovodo o devido publicidode
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA PÚ BLICA LED E MAIERIAIS DIVERSOS
PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNI CÍPIo DE ITAITUBA/PA.
ASSUNTO: REVOGA AO DE PROCESSO.

procedimento, o existêncio de doloçõo orçomentório, justificotivo, e
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Restondo, portonio, obedecidos os pressupostos legois do Legisloçõo
perÍinente.

No entonto, dionte do impossibilidode do prosseguimento, o
revogoÇôo do certome iorno-se obrigotório, hojo visto ser umo dos
funções do Administroçôo Público resguordor o inleresse público e o
erório público.

O orl. 49 do Lei Federol8.6ó6193, que troio do revogoçôo do
procedimento é de umo clorezo exemplor no momento em que dispoe:
"A outoridode competenle poro o oprovoçõo do procedimenlo
somente podero revogor o liciloçôo por rozões de interesse público
decorrenie de foto superveniente devidomente comprovodo, pertinenle
e suficiente poro justificor tol conduto..."

A título ilustrotivo lrozemos ô coloçõo os termos do Súmulo
473/SIF:

"A AdministroçÕo pode onulor seus próprios otos, quondo
eivodos de vícios que os lornom ilegois, poÍque deles nÕo
se originom direítos; ou revogóJos, por molívo de
conveniêncio ou oporlunidode, respeilodos os direítos
odquiridos e ressolvodo, em todos os cosos, o oprecioçõo
judiciol."

No coso em telo, o contlnuoçÕo do procedimento lornou-se
inconvenienie poro o Administroçôo, o que outorizo o mesmo o lonçor
mõo do revogoçôo, omporodo nos disposições legois.

Conclusõo:

Dionte do exposto, somos pelo revogoçõo do procedimento,
por motivo de oporÍunidode e conveniêncio, em otendimento oos
princípios licitotórios e constiiucion ois.

E o porecer, sub cen o
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