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odontológicos (cadeira odontológica, seladora, contra ângulo, micro motor
e turbina de alta rotação), e equipamento hospital (aspirador de secreção
portátil),para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
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DESPACHO ADMINISTRATIVO REFERENTE À REVOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 012/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS, Estado da Bahia, por via de
seuPregoeiroOficial, torna público a revogação do processo licitatório, adotado na
modalidade de Pregão Eletrônico nº 012/2022, dispondo sobre a aquisição de
equipamentos e instrumentais odontológicos (cadeira odontológica, seladora, contra
ângulo, micro motor e turbina de alta rotação), e equipamento hospital (aspirador de
secreção portátil),para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em
vista que por problema técnicos de conexão de internet o pregoeiro não conseguiu
acessar o sistema para operacionalizar o certame epigrafado, na data marcada para
abertura e julgamento das propostas de preços e documentação de habilitação, razão
pela qual se impõe a revogação desta licitação.
A revogação se fundamenta, no art. 49 da Lei de Licitações, aplicada supletivamente,
tudo em consonância com o poder de autotutela deferido à Administração Pública,
conferindo-lhe o direito de rever de ofício os seus atos, em perfeito compasso com a
Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: “A administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial, devendo-se republicar novo certame.

Publica-se para ciência dos interessados.

Rio de Contas,04 de março de 2022.
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Pregoeiro Oficial
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