
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

Praça Coronel Horácio, 70 – Centro – CEP 68.750-000 – Curuçá– PA Fone 93722-1103 

E-mail: prefeituradecuruca@curuca.pa.gov.br 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0703/2022 

 PREGÃO ELETRONICO N. 008/2022 PMC 

 

OBJETO : Registro de preço para futura aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para 

atender as necessidades da Prefeitura municipal de Curuça e Secretaria agregadas, conforme especificações 

contidas no termo de referência. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURUÇA , ESTADO DO PARÁ no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela legislação em vigor, Leis nºs 8.666/93 , 10.520/02 E decreto 10.024/2019 e suas alterações 

posteriores, 

Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível 

de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 

da Lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF. 

Considerando que na hipótese do Processo Licitatório em destaque – Pregão 008/2022, houve  

questionamentos por parte de Empresa Licitante,  sobre os aspectos  do  equívoco da comissão  na 

desabilitação por não oportunizar a redução do preço, e diante destes fatos, após detida analise, optou-se 

pela anulação do certame, tendo em vista não ter sido observado a melhor competição pelas licitantes. 

RESOLVE,  

REVOGAR, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022 – MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO, cujo objeto é 

Registro de preço para futura aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as 

necessidades da Prefeitura municipal de Curuça e Secretaria agregadas, conforme especificações contidas 

no termo de referência, , com fulcro Leis Federais nº 8.666/93 (Licitações) e 10.520/02 ( Lei instituiu o 

Pregão como modalidade de licitação) e Decreto 10.024/2019, e demais alterações posteriores, em especial 

o “caput” do Art. 49, Lei 8.666/93. Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de 

Licitação, Pregoeiro e Equipe de apoio para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais 

cabíveis. 

 

Curuça, 28 de Junho de 2022 

 

Jefferson Ferreira de Miranda 
Prefeito Municipal 
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