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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO - PA, no uso das prerrogativas que lhe 
são conferidas pela Legislação Municipal, ainda, com base nas disposições contidas na Súmula 
nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: 

“A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial.” 

Reza a Lei 8.666/93 e alterações posteriores, no artigo 49, que: 

“Art. 49 A autoridade competente para aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado.” 

DECIDE: 

REVOGAR o EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 9/2021-008PMPD, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 12.2021.01, cujo o objeto e REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES PREFEITURA DE PAU D’ARCO/PA, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA, com abertura das propostas de preços e 
documentos para habilitação no dia 05 de abril de 2021, às 09:30 horas, no portal de Compras 
Publicas pelo site https://www.portaldecompraspublicas.com.br  Prefeitura Municipal de Pau 
D’arco-Pa, pela seguinte motivação: 

1º – CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder 
discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao 
seu fim específico; 

2º – CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade 
e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos 
os cidadãos; 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3º - CONSIDERANDO que a administração entende a nessecidade de reajuste em seu processo 
visando o melhor atendimento a população do municipio e que a continuidade do processo 
licitatório, na forma como está, não atenderá no futuro, todas as nescessidades do municipio 
que gerará novas custas de um novo processo. 

4º - CONSIDERANDO que o processo ainda está em fase de recebimento das proposta e que 
não gerou custas a nenhum proponente. Cumpre-nos resaltar que o mesmo foi publicado no dia 
23 março de 2021, em todos os jornais, cito: Jornal de grande circulação no Estado e na Região, 
Diario Oficial do Estado, Diario Oficial da União e nos sites do TCM, Portal de Compras 
Publicas e Portal da Transparencia do Municipio.  

 
REVOGA-SE o Pregão Presencial 9/2021-008PMPD, publica-se.  
 
 
 

Pau D’arco - PA, 25 de março  de  2021. 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
FREDSON PEREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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