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REPÚBLICA FEDERAT IVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA

Prefeitur a MuniciP al dê Itaituba

Relotório

licitotório
educocio
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A licitoçÔo obedeceu oos ditomes legois' sendo observodos
toconte o

os exigênct os contidos no legisloçÕ o esPecífico' no

modolidode e oo Procedimen
to.

No entonto' o licitonte VIXBOI SOLUÇÕES EM TNFORMAII CA

com Pedido de lmpugnoço o do Editol' onde

inciolmenle
princíPios g

Editoi oro tmpu9no
erois est

olego:
obelecidos no Le

do, limiÍo o com

"oAdminislrodor Pub

peÍitiv

iico noo Po

idode e Por con

de se ofoslor do
LIDA, os fls ingressou

i Gera idos liciÍoçoes"" e olnôoo
sequêncio o

iguoldode enire os concorentes' no medid oemq ue Íoz extsêncios que

se mostrom sem sentido Pr otico elou iornom limitodo o Portic ipoÇÔo de

um moior número de liciÍontes"
entre o Termo

de ReÍerênc io e o Codern
Posteriorme nte oÍirmou que h

o de EsPeciÍicoço

ó incoerêncto
es e que nenh urm modelo do

o no Coderno

mercodo es

de EsPecificoço
tópróximo de

es, consideron
otender o esPect

do que o te
ficoçÓo descn

xto estó obso eto e foro do

reoliddde otuol do mercodo'
olteroçoo d9t

Por fim, o imPugnonte requer o

esPeciÍicoç Ões do ltem I No coso no nôo ocolomento, que selo

indicodo outros modelos e Íobricontes de equiPomentos
que otendom o

esPeciÍicoç oo requerido no item'
desPochou

Ato conlínuo' o Pregoetro onolisou e

requerimento citodo olhures'
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Preliminormente, o momento mostro-se oportuno poro

exome do procedimento liãitotório' Verifico-se que forom cumpridos os

formolidodes tegois, tenáolião tornpr.ovodo o devido publicidode do

procedimento, o existêncio de dotoçÕo orçomentório' iustificoiivo' etc'

NoentonÍo,diontedoimpossibilidodedoprosseguimento,o
revogoçÕo do certomJiãl.ná-it obrigotório' hoio visto ser.umo dos

;;;;il;" Administroçõo PÚblico resguordor o interesse pÚblico e o

erorio pÚblico.

O ort. 49 do Lei Federo I 8'666193' que troto do revogoçõo do

procedimento é de umo clorezo exemplor no momento em que dispôe:

,,A outoridode competenie poro o oprovoçôo do procedimento

somente poderÓ revogor o licitoçõo por rozões de interesse pÚblico

decorrente de Íoto superveniente d'evidomenie comprovodo, pertinente

e suficiente poro justificor tol conduto".''

A título ilustrotivo trozemos o coloçôo os termos do SÚmulo

473lSTF:

"A AdminislroÇÕo pode onulor seus próprios otos' quon

eivodos de vícios que os lornom ilegois, poÍque deles n

se originom direitos; ou revogó-los, por motivo

ttnu.iicn"io ou oportunidode, respeitodos os direi

ãàquiriaos e ressolvodo, em lodos os cosos' o oprecioç

do

judiciol."

Õ

Prefeitura MuniciPal de ltaituba

,qs tts. ""','àtàttãu-tt o JUSTIFICÂT|VA TÉCNICA exorodq

pelo setor de Tl do lití";;-"J;;às do Tecnico de lnformótico o Sr'

Mourício Rogério úontãir.o 'opontondo. detolhodomente os

;t;;.;;"Ç;;iobsoletos e nõo mois disponíveis no mercodo'

Adionte, o Sr' Pregoeiro Ronison Aguior HolonOot olr3v'e';

do Termo de JutgomeÃo Ot f ã,rp'gnoçõo Íecomendo o Auloridode

Compeiente oo s"titioitlo rtaunicióor de EducoÇoo o REVOGAR o

orocedimento ricitotorãÀJãd;[;;á; de^Presoo EletrÔnico n" 003/2020

ãoÀLip.qr" no Art' 49 do Lei no 8'666193'

Atendendo o recomendoÇõo do Sr' Pregoeiro' o

Secretorio Municipol iãio"t<léã" monife;tou-se pelo revogoçÕo do

Pregõo Eletrônico em telo'
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e Moio de2020.

Rubricô

Prefeitura MuniciPal de ltaitubã

No coso.- i;i;;;.;;tinuoçÕo do.procedimento tornou-se

inconveniente poro o eáÁi-,iriãéáà. o àr" outorizo o mesmo o ronçor

môo do revogoçÕo, omporodo nos disposições legois'

Conclusõo:

Dionte do exposto' somos pelo'Íevgooçõo do procedimenlo'

oor motivo oe oport'nl-oãà;ã;^'""ê"t"t em olendimenio oos

ãi".iàiát licitotorios e constitucionois'

É o Porecer' sub censuro'
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MuniciPol
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