
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0052/2020 - PMF
PREGÃO PRESENCIAL N° 0022/2020 – PMF 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2020 - PMF
OBJETO  –  AQUISIÇÕES  FUTURAS  DE  MATERIAL  DIDÁTICO,  PEDAGÓGICO,  DE
EXPEDIENTE E OUTROS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA UNIDADES ESCOLARES,
ALUNOS E  PROFISSIONAIS  DAS  UNIDADES  ESCOLARES:  CENTROS  DE  EDUCAÇÃO
MUNICIPAL  INFANTIL/FUNDAMENTAL/EJA  E  PARA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
EDUCAÇÃO DE FRAIBURGO-SC, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

DECISÃO

Trata-se  de  sugestão  de  revogação  do  Processo  Administrativo  Licitatório  em
epígrafe com a substituição de sua modalidade por Pregão Eletrônico, tendo em vista a atual
situação de calamidade pública causada pelo vírus COVID-19.

Do despacho exarado pela pregoeira substituta tem-se o que segue: 

Trata-se de solicitação de  REVOGAÇÃO do Processo Administrativo Licitatório,
na  modalidade  Pregão  Presencial,  sob  o  sistema de  registro  de  preços,  cujo
objeto está identificado acima.

A  licitação  tem  previsão  de  abertura  dia  31.03.2020  as  09:00horas  no
departamento de copras e licitação na forma presencial.

Ocorre que  na atual situação que entamos enfrentando de calamidade pública
devido a pandemia do virus COVID-19, algumas medidas foram tomadas pelo
governador do estado a qual replete no setor público.

Conforme decreto Municipal nº0064/2020:

A Prefeita  Municipal  de  Fraiburgo,  Estado  de  Santa  Catarina no uso  de  suas
atribuições legais,  considerando a necessidade de informação à população de
Fraiburgo, em atenção às disposições contidas no Decreto Estadual nº 515, de 17
de março de 2020, DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensos os serviços públicos não essenciais, que não puderem
ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto, pelo período de 07
(sete) dias.

Complementado pelo decreto Municipal nº 0071/2020:

Art. 1º Fica prorrogada a suspensão de que trata o artigo 1º do Decreto nº 064,
de 18 de março de 2020, até o dia 31 de março de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 25 de março de 2020 e poderá sofrer
alterações mediante comunicado prévio efetuado pelo Poder Executivo às chefias
das repartições públicas municipais.

Desta  forma,  foram  suspensas  todas  licitações  presencial  do  Município  até
31.03.2020.

Para que não reste prejudicado a secretaria da educação por atrasar a licitação
de material de expediente a qual é de suma importância nas atividades diárias da
secretaria e escolas municipais, sugere-se REVOGAÇÃO do presente processo e
um novo processo seja aberto na forma de PREGÃO ELETRÔNICO. 
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Desta forma, constata-se que o desfazimento se dá por fato superveinente e que
há interesse público na medida em que não seria possível realizar a sessão do pregão presencial,
haja vista as recomendações da OMS, bem como de outros órgãos públicos,  em combate à
disseminação do vírus COVID-19. Assim a revogação do presente processo se faz necessária, com
a substituição da modalidade, por Pregão Eletrônico. 

Vale destacar, ainda, que entre as prerrogativas da Administração Pública, existe a
possibilidade  de  revogação  de  atos  que  não  sejam  mais  convenientes  e  oportunos  para  o
atendimento do interesse público. Ou seja, a Administração pode revogar os seus próprios atos
por  conveniência  ou  oportunidade.  Tal  possibilidade  é  decorrente  do  poder  de  autotutela
administrativa.

Este poder-dever está previsto no art. 49 da Lei 8.666/93:

Art. 49. 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.

No mesmo sentido é a Súmula nº 473 do STF:

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.

Por fim, ressalta-se que o desfazimento ocorrerá antes mesmo da realização do
certame, não havendo que se falar em prejuízos para licitantes, tampouco para a Administração
Pública. 

Ante todo o exposto,  com o intuíto de evitar a disseminação do vírus COVID-19,
bem como, eludir possíveis prejuízos para a Secretaria de Educação com a carência de materiais; 

DECIDO

Pela revogação do Pregão Presencial nº 0022/2020 – PMF, Registro de Preços nº
0019/2020, com a substituição deste para a modalidade do Pregão Eletrônico, objetivando uma
maior competitividade e nova oportunidade a todos os licitantes interessados de participarem.

Fraiburgo(SC), 26 de março de 2020. 

CLAUDETE GHELLER MATHIAS
Prefeita Municipal
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