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TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL: nº 003/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

manutenção do sistema de iluminação pública do município de Regente Feijó. 

 

 

ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS, 

Prefeito Municipal de Regente Feijó, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e, em cumprimento às 

prerrogativas constantes no art. 49, caput da Lei 

Federal nº 8.666/93, etc. 

 

 

   CONSIDERANDO que o PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2021 que tem por objeto a 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção do 

sistema de iluminação pública do município de Regente Feijó, encontra-se com sua sessão 

de julgamento agendada para o dia 17 de Fevereiro de 2021; 

 

  CONSIDERANDO que após a publicação do Edital do referido certamente, 

verificou-a existência de inconsistências formais em seu objeto que eivaram de vícios o Edital 

do PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021, sendo necessária a melhoria das especificações 

contidas no Termo de Referência do certame; 

 

    CONSIDERANDO que nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 "A autoridade 

competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado"; 

 

   RESOLVE: 

 

   Atendendo aos interesses do Município, fica REVOGADA a licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2021 que tem por objeto a Contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção do sistema de 

iluminação pública do município de Regente Feijó, com fundamento no art. 49, caput, 

primeira parte, da Lei n° 8.666/93. 

 

   Encontram-se os autos franqueados aos interessados. 

 

   CUMPRA-SE. 

 

  Regente Feijó, 10 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

ANDRÉ MARCELO ZUQUERATO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 


