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TERMO DE REVOGAÇÃO DO  

PREGÃO N° 03/2020/SMS NA FORMA ELETRÔNICA 

 

Trata-se de revogação do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO N° 03/2020/SMS NA 
FORMA ELETRÔNICA, que teve como objeto a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo 
pertinente, para futuro fornecimento de Medicamentos, Material Técnico Hospitalar e Insumos para 
manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde e combate da Pandemia de COVID-19 
(Coronavirus). 

A publicação do procedimento licitatório em referência ocorreu em 02 de dezembro de 2020, tendo 
sido agendada a abertura das propostas para o dia 11 de dezembro de 2020, às 09h00min, sessão de disputa 
dia 11 de dezembro de 2020 às 09h00Min na plataforma Comprasnet em modo aberto.  

Ocorre que, após pedidos de esclarecimentos a respeito das especificações técnicas dos itens 
conforme relação abaixo; 

Item 403: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO P/ MÃE E FILHO - Pedido de esclarecimento     
por não informar quantas unidades devem vir na caixa; 

Item 385: LANCETA P/ GLICOSIMETRO CX C/ 100 UND - Pedido de esclarecimento     por 
não informar se o objeto é do tipo simples ou retrátil; 

Item 166: IVERMECTINA 6MG - Pedido de esclarecimento por não informar se o 
medicamento pode ser proposto na forma manipulada; 

 Área Técnica e Jurídica do Fundo Municipal de Saúde sugeriu que se efetuassem as modificações 
no Instrumento Convocatório, especificamente no que se refere aos já citados itens 403, 385 e 166 do Anexo 
I (Termo de Referência) do Edital. Esta mudança acarretaria em uma readequação nas propostas dos 
eventuais licitantes, sendo necessária o reagendamento de uma nova data de abertura da sessão, conforme 
fundamento no Art. 21, IV, § 4º da Lei Federal 8.666/93 

“Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqüestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.” 

Considerando as especificações do objeto a ser adquirido, torna-se mais vantajoso para o Fundo 
Municipal de Saúde a revogação do Edital do PREGÃO N° 03/2020/SMS NA FORMA ELETRÔNICA, 
readequando-o para que o certame se dê de forma a garantir a maior participação de licitantes. 

Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, através da Súmula 473, sedimentou seu 
entendimento de que – A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revoga-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 
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Verifica-se pela leitura do dispositivo e Súmula acima mencionados que, não sendo conveniente e 
oportuno para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o procedimento licitatório, carretando, 
inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitação. 

Diante do exposto, considerando que o Estatuto das Licitações Públicas, em seu artigo 49, estabelece 
que a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a licitação, por razões de 
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, a Ordenadora do Fundo Municipal de Saúde REVOGA procedimento licitatório, 
referente ao Pregão Presencial nº 03/2020/SMS NA FORMA ELETRÔNICA. 

 

 

 

Pacajá – Pará, 09 de dezembro de 2020. 
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Fundo Municipal de Saúde 
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