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ATO DE DISPENSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 841/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 110/2022

Consta do processo administrativo os elementos necessários para a 
caracterização do objeto como:  solicitação do setor competente; solicitação 
de abertura de processo visando aquisições contendo planilha orçamentária; 
justificativa e fundamentação da comissão de licitação para que o processo seja 
através de dispensa de licitação; orçamentos com respectivos ofícios solicitando 
as cotações; autorização da dispensa; manifestação do setor de finanças quanto a 
existência de recursos para arcar com as despesas; parecer jurídico opinando pela 
legalidade da contratação via dispensa de licitação e parecer do controle  interno.

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente procedimento, 
devidamente justificado e acompanhado da documentação acima citada;

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico e Parecer do Controle 
Interno preveem a legalidade da DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade 
ao disposto no art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Decreto Nº 10.922, de 
30 de dezembro de 2021, Dispõe Sobre a Atualização dos Valores Estabelecidos 
na Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

DO OBJETO: Aquisição de 120 (cento e vinte) camiseta Dry branco, 
impressão sublimática frente e costa, gola redonda de tamanhos variados cuja 
identidade visual identifica os participantes e equipe de apoio durante realização 
do evento “JUNTA TRIBO.

FORNECEDOR: (a) J.M.B. LORENÇO inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.316.927/0001-00., com sede na Avenida Tocantins nº 980-A- Centro, 
Miracema -TO, CEP:77650-000, neste ato representado pela Senhora Josefa 
Marilene Balbino Lourenço, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF n° 
º 520.622.285-20, portadora do RG n° 389-396 SSP/BA, residente e domiciliada 
em Miracema - TO CEP:77650-000, consoante ao estabelecido nos incisos de I 
a VIII do art. 72 e parágrafo único da já citada lei, para fins de eficácia.

DO VALOR: O valor total dessa Dispensa Licitação é R$ 4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais) que será pago conforme a execução do serviço e 
entregue do objeto de acordo com a solicitação e ordem de compras da Secretaria 
solicitante e emissão de nota fiscal.

Assim, em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas, 
RATIFICO nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Nº 10.922, de 
30 de dezembro de 2021, a Dispensa de Licitação nº. 110/2022.          

                                                              
Publica-se.  

Lajeado -TO, 18 de outubro de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE LAJEADO - TO, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que fará realizar as licitações; 

MODALIDADE: CONVITE 003/2022 - Reabertura dia 26/10/2022, 
às 08h00min, tipo, menor preço global, que será realizada na Sala de Licitações, 
na sede da Prefeitura Municipal de Lajeado –TO, na Av. Justiniano monteiro 
s/n, Centro, CEP - 77.645-00, com o objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
VISANDO MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO 
PEDREIRA NO MUNICIPIO DE LAJEADO – TO, CONFORME CONVÊNIO 
Nº: 010405.00767/2021.

O Edital completo se encontra à disposição, na sede da Prefeitura 
Municipal de Lajeado- TO e site da Prefeitura (https://www.lajeado.to.gov.br/).

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 063- 3519-
1235 ou e-mail: licita.lajeado@gmail.com.

Lajeado –TO, 17 de outubro de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JUNIOR 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE LAJEADO – TO 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 557/2022
DISPENSA Nº: 0086/2022.
OBJETO:  Aquisição de material permanente como eletrodoméstico 

e mobílias. 
Fundamentação: Art. 49 da Lei nº 8.666/93.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
LAJEADO-TO, através do seu Gestor Municipal, no uso das prerrogativas que 
lhe confere a Lei, torna público o presente TERMO DE REVOGAÇÃO do 
procedimento licitatório DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 086/2022, com data 
de 27 de julho de 2022. 

Sobre o tema a doutrina ensina que: 

“A revogação caracteriza-se por ser um ato discricionário vinculado, 
ou seja, poderá ser utilizado desde que ocorram fatos supervenientes e 
pertinente(...)” A licitação na modalidade pregão poderá ser revogada desde que 
presentes razões pertinentes de interesse público derivados de fato superveniente 
devidamente comprovado, portanto ocorrido após a publicação do aviso, por ato 
motivado da autoridade que determinou a abertura do procedimento licitatório, 
assegurado ampla defesa nos termos do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93.” 
(Tolosa Filho, Benedicto de, Pregão – uma nova modalidade de licitação – 
comentários teóricos e práticos, pregão presencial e pregão eletrônico. São 
Paulo: Dialética. 2008. Pág. 105)

Portanto, a Revogação é o ato apto a viabilizar o desfazimento da 
licitação e a suspensão da celebração de um futuro contrato com base em critérios 
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de conveniência e oportunidade.

No presente  caso, há nos autos informação alusiva ao valor estimado 
médio global a ser pago pelos serviços, que seriam contratados. O valor estimado 
médio global aferido e identificado através da coleta de preços (pesquisa prévia de 
preço), não expressa a realidade do mercado, quanto ao objeto a ser contratado. 

As cotações/orçamentos que compuseram a pesquisa prévia (fase 
interna) do Processo 557/2022 estão acima do valor do mercado. 

Cumpre esclarecer que o Poder Público pode revogar o processo 
licitatório quando comprovado que os preços oferecidos foram superiores ao 
praticado pelo mercado, em nome do interesse público.

Sabe-se que a Administração pública não pode realizar uma 
contratação nitidamente desvantajosa, simplesmente para cumprir o edital. 

O que deve ser observado é o interesse público, hasteado no princípio 
da economicidade, impessoalidade e isonomia. A Administração Pública 
deve estabelecer medidas no sentido de se salvaguardar do altíssimo risco de 
depreender-se tempo e recursos públicos, adjudicando o objeto do certame àquela 
proponente sem, no fim, obter o resultado almejado.

 A Lei nº 8.666/93 prescreve em seu art. 49 que:

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. 

§ 1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade 
não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 desta Lei. 

§ 2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

No mais, há entendimento pacífico de nossos tribunais, que a 
Administração Pública se encontra respaldada no presente caso, com base na 
Súmula 473 editada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

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. 

Portanto, de ofício ou por motivação de terceiros, a Administração 
Pública pode de plano, revogar o ato por motivo de conveniência ou oportunidade, 
para que não haja prejuízos a Administração e aos licitantes, uma vez que a 
Administração exerce o controle sobre seus próprios atos, nos termos do que 
pressupõe o princípio da Autotutela Administrativa.

Desta forma, não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice à 
revogação do processo licitatório em questão. 

O ato administrativo quando realizado em discordância com o preceito 
legal é viciado, defeituoso, devendo assim, ser revogado. 

Desta forma, em outro momento a Administração Pública 
providenciará o certame para contratação do objeto em questão. 

Não há prejuízo para o erário público. 

Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros. Não há e nem 
haverá prejuízo para o interesse público.

Lajeado 18 de Outubro de 2022. 

_____________________________
LEVI LOPES GOMES

Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de Lajeado-TO

RETIFICAÇÃO EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO N ° 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2021
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 051/2021- ORIUNDO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO AFONSO – TO. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E 
MONTAGEM DE PLAYGROUND PARA USO EM PRAÇA PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE LAJEADO-TO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO -TO.

O Município de Lajeado - TO, por intermédio do Prefeito, torna 
público a retificação do extrato de termo de adesão, publicado no Diário Oficial 
do Município - Nº 951 – segunda-feira, 10 de outubro de 2022 página 1, e 
Diário Oficial da União N° 195 – quinta-feira, 13 de outubro de 2022, página 
311, Conforme; 

Onde se lê: “PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO”

Leia - se: “FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO 
AFONSO”

Lajeado TO, aos 10 dias do mês de outubro de 2022.

___________________________________
ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO - TO
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