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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL 08/2020-09-SEMED  

   

Despacho de Revogação de processo Licitatório em razão do EDITAL DE 

NOTIFICAÇÃO Nº 70128/2020/7ª CONTROLADORIA/TCMPA (Processo nº 202001884-00) 

publicado em: 29/06/2020. Em conformidade com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 206, DE 18 

DE OUTUBRO DE 2019, que estabelece os prazos para que órgãos e entidades da administração 

pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, utilizem obrigatoriamente a modalidade 

de pregão, na forma eletrônica. 

 

A Ordenadora do Fundo Municipal de Educação de PACAJÁ - PA, Senhora JACIANE 

SOUSA OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 8666/93 e 

alterações e CONSIDERANDO a necessidade de adequação do objeto do certame à realidade 

imposta pela pandemia do novo corona vírus, bem como a redução dos recursos para custear tal 

aquisição e a necessidade de readequação dos ambiente de trabalho. 

 

Acerca do assunto, o artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, in verbis,  

Preceitua que:   

 “Art. 49. A autoridade competente para a 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-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente fundamentado. ” (Grifo nosso).   

  

RESOLVE: Revogar em todos os seus termos, o processo licitatório tombado sob. nº 

08/2020-09-SEMED e consequentemente a licitação por pregão presencial com o mesmo número, 

cujo objeto é SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO 

PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS EM 

GERAL), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, destinados a desenvolvimento das atividades 

da Secretaria Municipal de Educação, conforme discriminação no TERMO DE REFERÊNCIA, 

ANEXO I, ocorrido no dia 20 de Abril de 2020. Pacajá/PA, 10 de julho de 2020. JACIANE 

SOUSA OLIVEIRA - Secretária Municipal de Educação, TERMO de CANCELAMENTO 

 DE  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  PREGÃO PRESENCIAL Nº: 08/2020-09-

SEMED Despacho de Revogação de processo Licitatório.   

 Pacajá – Pará, 14 de julho de 2020. 
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