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REPÚBLI CÀ FEDERAT IVA DO I}RASIL

ES'I'ADO DO PARÁ

MUNICiPIO DE ITAITIiBA

TERMO DE REVOGAÇÃO
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nrpú BLICA FEDERA'I'IVA DO BRASTL
ES'IADO DO PARÁ

MUNICÍPIo DE ITAITI]BA

alterações vigentes' Neste caso verifica-se que o Sr. pregoe.iro, DECIDIU porsugerir a revogação do processo, para, no tempo certo, reanarisar e reelaborar umnovo procedimento licitatório, de forma a se apresentar escoimacros cros equÍvocosque lhes obrigaram a nos encaminhar a sugestão cle revogação.

Portando, é obvio que para rivrar de problemas no jurgamento clo proceclimentolicitatório' é necessário que se faça uru .o.r"rào totar no objeto em licitação, creforma a corrigir, tanto as quanticlades .o.o o. oàros cotaclos.

com efeito, o procedimento licitatório na moclaliclacle pregão presencial ne a42/zorg,pelos fatos apresentados, não pr:derá continuar sem antes que sejam tomaclas as

l:::iT 
e providências necessárias em relação às suas quanticiactes e preÇos

considerando a supremacia da Administração pública na concruEão e encerramentodos procedimentos .ricitatórios, com fundamento 
-no 

teor rlo arÍ. 4g, caput, cra LeiFederal 8 666/93 e nos termos cra Súmura 473 do Supremo Tribunar Federal.

considerando, ainda, que de acorclo com o irustre croutrinaclor N{arçai Justen F.iihoem sua obra intitulada comentários à Lei de LicitaçÕes e contratos Aclministrativos,pâs. 407, 9a edição, Ed. Diatérica, Sã" p;;l;, 2Aa2, ent que preleciona: ,,A
Administração mantem permanentemente a facurcracle cie revisar os próprios atos,até mesmo de ofíc.io ... (omissis) ... ,,.

DECIDE:

Publique-se.

À bem do interesse púbrico u t:1go como princÍpio o interesse cia AcrministraÇão e aconveniência administrativa, REV.GAR ; ;;;;r" ricitarório objeto clo pregãoPresencial ne 042/2Olg, nos termos art. 4g,.uru,, ,tu Lei F_ecleral g.666/g3 e nostermos da Súmula 473 do Supremo f.ifrrr"i f",fã.rl
Itaituba/PA, terça-feira, 16 cle julho cle 2019.

. Ar\ltlTo.ry TEtxEJRA r,rNltosecre tário i\4unicipal rle E,iLrca"cà,,
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