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DES
SPACHO

ADMIN
NISTRAT
TIVO

REFEREN
R
NTE

AO
O

PREG
GÃO

ELE
ETRÔNIC
CO Nº 001//2020

A PR
REFEITURA
A MUNICIP
PAL DE RIO
O DE CONT
TAS, Estado da Bahia
a, por via de
e sua
pregoeira Oficia
al, torna público
p
a revogação
r
do na
do processso licitatórrio, adotad
moda
alidade de Pregão Ele
etrônico nº 001/2020, dispondo sobre
s
o reg
gistro de preços
para futura e eventual
e
aquisição de medicamentos, material penso e odontoló
ógicos
entre
e outros, pa
ara atender a demanda da Secretaria Mun
nicipal de S
Saúde,tendo em
vista a necessiidade de se
s efetuar modificaçõe
es na prop
posta de prreços, confforme
oniza o artigo 21, § 4º da Lei
L
Nº 8.6
666/93, asssim redigid
do: “ Qualquer
preco
mod
dificação no edital ex
xige divulg
gação pela
a mesma fo
orma que se deu o texto
origiinal, reabrindo-se o prazo inicialmen
nte estabe
elecido, ex
xceto qua
ando,
inqu
uestionavellmente, a alteração
a
nã
ão afetar a formulaçã
ão das prop
postas.”
A re
evogação se
s fundamenta, ainda
a, no art. 49 da Le
ei de Licita
ações, aplicada
suple
etivamente, tudo em
m consonân
ncia com o poder de autotuttela deferid
do à
Administração Pública,
P
co
onferindo-lhe
e o direito de rever de
d ofício oss seus atos
s, em
eito compassso com a Súmula 473, do Supre
emo Tribun
nal Federal,, assim redigida:
perfe
“A ad
dministraç
ção pode anular seus
s próprios atos, quan
ndo eivados
s de vícios
s que
os tornam
t
ileg
gais, porqu
ue deles não
n
se oriiginam dire
eitos; ou rrevogá-los
s, por
motiivo de con
nveniência ou oportu
unidade, re
espeitados os direitos
s adquirid
dos, e
ress
salvada, em
m todos os
s casos, a apreciação
a
o judicial, devendo-se
d
e republicar novo
certa
ame, com ass alterações necessáriias.
Publica-se para ciência doss interessad
dos.

Rio de
d Contas, 10 de feverreiro de 202
20.

Cam
mila Katiely Pereira
P
Nevves
Preg
goeira Oficia
al
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