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DESPACHO DE REVOGAÇÃO

pnncÃo Er,ErnôNICo N.. ooU2o23
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 388 12023
oBJETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA
E MoBiLIÁruo HospITALAR pARA o FLTNDo
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DE EQ AMENTOS
CIPAL DE SAUDE DE EDEIA (GO),
HOSPITAL MLINICIPAL DE EDEIA.COM VISTA AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO

NAS CONOIçÕES, QUANTIDADES p pXtCÊtrtcIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL" COM
RECURSOS DE REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA N"
08033.82500011220-07.. DO FNS (FLNDO A FLTNDO)" E RECURSO pRopzuo Do FLTNDO
ML]NICIPAL DE SAUDE)

Referente à contratação de empresa do ramo. para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde conforme descrito no preâmbulo. o Município de Edeia realizou a abefiura do
certame. conquanto:

CONSIDERANDO, que os itens a serem licitados são de suma importância para a fiel
prestação dos serviços newálgicos aos cidadãos Edeenses;

CONSIDERANDO, que a referida aquisição será suportada por verba específica,
seguindo as especificidades do preâmbulo;

CONSIDERANDO, que dentro do prazo estabelecido em lei foram apresentadas
impugnações, quanto aos termos vinculados no Edital, sendo que no mérito ambos foram providos-) com fito de levar a alteraçáo dos termos destacados, na ânsia de garantir a ampla concorrência e os-' 
termos disposto no artigo 3" da Lei n'.8.666193.

CONSIDERANDO, a necessidade de elidir as falhas constante no Processo Licitatório
em destaque, bem como de acordo com os novos levantamentos da Secretaria M. de Saúde, serão
efetivadas correções dos vícios sanáveis apresentados nas peças impugnatórias;

CONSIDERANDO, a necessidade darcalização de novo processo licitatório;

CONSIDERANDO, a Súmula no. 473 do STF, que a administração poderá revogaÍ seus
próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e
ressalvadas, em todos os casos, a apreciaçãojudicial;

CONSIDERANDO que a revogação de licitação antes de sua homologaçáo não enseja
o contraditório previsto pelo art. 49, §3o, da Lei no 8.666/93, posto que inexistente qualquer direito
adquirido a ser resguardado;
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Ex positis, pelo poder de autotutela onde a administração pública tem o poder/dever de
rever seus atos a qualquer momento. pautada pela segurança jurídica. boa-Íé, razoabilidade e
legalidade. vem:

REVOGAR. o Edital Pregão Eletrônico no. 00112023. com base na Súmtúa no. 473 do
STF. por razões de conveniência e oportunidade, seguindo de posterior publicaçào com o salleamento
dos vícios apontados e reconhecidos por esta Administração Pública Municipal.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sala do Pregoeiro Oficial de Edéia/GO, 06 de março de2023.

Alisson Silva Santos
Segundo Pregoeiro
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