PREGAO N° 020/2021
DO GABINETE:

Trata-se de pedido do Sr. Secretario
Municipal de Saude para “cancelamento” do Pregao n° 020/2021.
A Secretaria Juridica Municipal oficiou pela
revogagao do certame.

O Pregao n° 20/2021 visa a aquisigao de
alguns aparelhos hospitalares que seriam cedidos ao Hospital e
Maternidade Sao Jose (conveniada com o Municipio) que os utilizaria no
tratamento dos pacientes infectados pela covid-19.
Neste processo, o Sr. Secretario de Saude
informa que a entidade hospitalar recebeu, em doagao, alguns
ventiladores mecanicos e, por isso, solicitaram a substituigao dos
equipamentos ora licitados, por outros que agora seriam mais necessarios
ao Hospital.

Realmente, o objetivo buscado com o
certame restou prejudicado por fato superveniente, e a continuidade do
procedimento deixou, neste momento, de atender ao interesse publico.
Como enfatizou a Secretaria de Justiga e
Cidadania, o art. 49, caput, da Lei Federal n° 8.666/93 autoriza a
Administragao, no regular exercicio de sua competencia discricionaria, a
revogar a licitagao quando esta se mostrar incompativel com o interesse
publico.

Nesse sentido a ligao de MARQAL JUSTEN
FILHO, em sua obra “Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos
Administrativos” (Ed. Dialetica, lla Edigao, p. 462/463) ...
"A revogagao se funda em juizo que apura a conveniencia do
ato relativamente ao interesse sob tutela do Estado. No
exercicio de competencia discricionaria, a Administragao
desfaz seu ato anterior por reputci- lo incompativel com as
fungoes atribuidas ao Estado. (...) Apos praticado o ato, a
Administragao verifica que o interesse coletivo ou supraindividual poderia ser melhor satisfeito por outra via.
Promovera, entao, o desfazimento do ato anterior. A isso se
denomina revogagao."

E importante salientar, no cas concreto,
que apenas foi publicado o edital, estando em fase que lutoriza a
revogagao sem maiores consequencias.
I
A proposito, preleciona JESSE TORRES
PEREIRA JUNIOR

...

"A anulagao e a revogagao hao de ser motivadas expressamente,
sendo que a anulagao nao gera direito a indenizagao em favor dos
licitantes, salvo se a ilegalidade que lhe deu causa for imputavel
a prdpria Administragao. (...) Da revogagao tampouco deflui
direito a indenizagao, se determinada antes da homologagaoadjudicagao; depois destas, somente haveri direito a reparagao se
comprovado dano . "
("Comentarios a Lei das Licitagoes e Contratagoes da Administragao
Publica", Ed. Renovar, 6a Edigao, p. 512)

.

Isto posto, com fundamento no art. 49 da
Lei Federal n° 8.666/93 e entendendo haver conveniencia administrativa,
REVOGO a licita9ao Pregao 020/2021.
Ao Departamentp' de Compras para dar
ciencia aos interessados e providenciar as publicagoes de praxe.
/
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