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Itapitanga

Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!

TERMO DE REVOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 083/2022.
Carta Convite nº 002/2022.

Despacho de revogação de processo
Licitatório.

O Prefeito Municipal de Itapitanga-BA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
com o art. 49 da Lei nº 8.666/93, á vista dos autos do processo administrativo n° 083/2022,
objetivando a contratação de empresa da área de engenharia para execução dos serviços de
reforma da Unidade de Saúde Mariano Gonçalves dos Santos,
CONSIDERANDO que o ato administrativo é resultante do poder discricionário no
qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu fim
especifico;
CONSIDERANDO os fatos superveniente que se contrapõem ao prosseguimento do
feito, mesmo não havendo elementos que possam aferir ilegalidade na condução do
certame, resta evidente a necessidade de saneamento de atos que afetam a segurança
da contratação e consequentemente, o interesse publico;
CONSIDERANDO ainda que o interesse público devidamente justificado não exige o
cumprimento do parágrafo terceiro, do artigo 49, da Lei nº 8.666/93. (...) Só há
aplicabilidade do parágrafo terceiro, do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, quando o
procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou direitos subjetivos ao licitante
vencedor (adjudicação e contrato);

RESOLVE: Revogar o Processo Carta Convite nº 002/2022.

Itapitanga-Bahia, 16 de novembro de 2022.

___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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