
DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 

Processo de Licitação nº 23/2022  

Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2022 

 

Objeto – Contratação de empresa para a prestação de serviços de mão-de-obra de zeladoria 

interna e externa e higienização, para atuarem em prédios públicos e Escolas Municipais de 

Agudo/RS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUDO, no uso de suas atribuições legais e tendo como 

prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei n. 8.666/93, e demais ordenamentos pátrios 

bem como: 

Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e 

encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento 

no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/93 e nos termos da Súmula 346 e 473 do 

Supremo Tribunal Federal; 

Considerando o arrazoado contido no Memorando nº 043/2022 da 

Secretaria da Administração e Gestão deste Poder, que, dentre outras ponderações, tendem à 

revogação do certame e de todos os seus atos; 

Considerando que em virtude do não atendimento eficaz das diligências 

requeridas, bem como a demora na conclusão no processo por causa de atos burocráticos por 

parte da administração, que prolongaram sobremaneira o presente certame prejudicando sua 

finalidade e eficácia; 

Considerando que em síntese, ocorreu a ofensa ao Principio Basilares que 

norteiam os procedimentos licitatórios, são os motivos que nos leva a decidir pela revogação 

da referida Licitação; 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento em todos os preceitos legais e 

constitucionais acima transcritos, especialmente o art. 3º c/c ar. 49 ambos da Lei Federal 

8.666/93, DECIDO: 

a. REVOGAR o PROCESSO LICITATÓRIO tombado sob Edital nº 23/2022; 

b. INTIMAR as empresas licitantes acerca desta decisão, bem como para que, 

com base no art. 109, inciso I, alínea “c” Lei Federal 8.666/93, apresente a 

defesa que julgar conveniente; 



c. PUBLICAR a presente decisão na forma prevista no §1º do art. 109, da Lei 

Federal 8.666/93. 

d. Promovam-se as diligências legais. 

 

 Agudo, 02 de maio de 2022.  

 

LUÍS HENRIQUE KITTEL 
Prefeito Municipal 
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