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  TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

   PROCESSO Nº 0705.001/2020 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 
 
 

Despacho de anulação de processo Licitatório 
em razão da necessidade de desistência da 
contratante. 

 
 
 

O Prefeito do Município de Cachoeira do Piriá/PA, Leonardo Dutra Vale, no 
uso de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO o estado de calamidade pública que enfrentamos, em razão 

da pandemia do novo coronavirius, 
 

RESOLVE: 
 

ANULAR o processo licitatório nº 008/2020, Dispensa de Licitação, que tem por 
objeto a Aquisição de materiais, produtos de higienização e proteção pessoal destinados na 
prevenção ao COVID-19, para os servidores e usuários da Secretaria de Assistência Social 
do município de Cachoeira do Piriá - PA. 

 
Inicialmente ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49, da Lei 

Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
 

Fundamental observar também, que o pedido da licitante é justificado, diante 
da pandemia que vivemos e a constante oscilação de custos nos preços dos produtos 
pretendidos, acarretando na inviabilidade em manter o fornecimento para o Município. 

 
 

Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público em adquirir os 
produtos, objeto do processo licitatório em questão e também o pedido de desistência da 
licitante, face a dificuldade em manter os preços ofertados e entrega dos materiais, deve ser 
conveniente ao licitador, bem como à sociedade, possibilitar que os serviços prestados pela 
Administração Pública Municipal não sejam prejudicados pela falta dos produtos, que não é o 
caso, já que os atendimentos a população estão reduzidos por conta da Pandemia.   

 
E, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório  

é a persecução do interesse público, aliada à observância dos princípios da isonomia e 
igualdade de tratamento entre a Administração Pública Municipal e o Licitante, tendo se 
verificado pelo Governo Municipal, que produtos pretendidos estão sofrendo reajustes nos 
preços e a dificuldade em encontra-los no mercado, tornando impossível praticar o 
fornecimento para o município com os preços cotados para a referida Dispensa, imperativo 
proceder a anulação do processo licitatório, supra referido, tendo em vista a evidente 
inviabilidade de fornecimento, relevante e prejudicial ao interesse público (boa administração 
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das fianças) a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do art. 49, da Lei 
8.666/93. 

 
 

E ainda, com fulcro no art. 49 da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da 
anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o 
contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório. 
 

Publique-se. 
 

Cachoeira do Piriá/PA, aos 26 de Maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leonardo Dutra Vale 
Prefeito Municipal 
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