
PREFEITURA DE 	ff 

UIXADA 
Secretaria da Educação 

TERMO DE REVOGAÇÃO 

DA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-
CE. 

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

ASSUNTO: REVOGAÇÃO DO PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 
08.001/2021-PERP (CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR 
LOTE). 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ-CE. 

A Secretaria da Educação da Prefeitura Municipal de Quíxadá-CE, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no art. 49 da Lei 
Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, 

RESOLVE: 

1 - DA FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, devemos destacar que esta secretaria deu abertura ao 
certame requerendo que quando da apresentação das amostras fossem 
apresentados laudos e certificados que atestassem a qualidade e demonstrassem a 
segurança alimentar e nutricional. 

Para tanto as exigências foram definidas da seguinte forma: 

No presente caso, o ordenamento dos produtos por lote, ficha técnica, dos laudos 
microbiológicos e físico-químicos em via original, ou cópia reprográfica autenticada, 
ou documento emitido via eletrônica, da ficha técnica do produto com firma do 
responsável técnico reconhecida, laudo microbiológico e laudo fisico-químico. com  

CERTIFICADO DE ACREDITAÇAO. conforme requisitos estabelecidos na ABN NBR 

ISOÍIEC 17025:2005) e ainda ficha técnica, assinada por Nutricionista em via original e 
cópia xerox autenticada, assinada e reconhecida a firma do responsável técnico. 

afigura verdadeiro direcionamento da disputa. 

Os critérios assim estabelecidos advém da regulamentação do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, que através da Resolução n° 06 de 08 
de maio de 2020, dispõe sobre a alimentação escolar no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, impondo a administração que: 

Art. 50  São diretrizes da Alimentação Escolar: 

- o empreqo da alimentação saudável e adequada, 
compreendendo o uso de alimentos variados, sequros,  que respeitem 
a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e 
para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua 
faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de 
atenção específica; 
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VI - o direito à alimentação escolar, visando garanti 	• uran a 
alimentar e nutricional dos alunos,  com acesso de forma 
igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e 
condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e 
aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social. 
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Para assegurar as citadas diretrizes, a citada Resolução confere as unidades 
administrativas o poder de adotar medidas de controle, conforme segue: 

Art. 41 A EEx ou a UEx poderá prever em edital de licitação ou na 
chamada pública a apresentacão de amostras  pelo licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar, para avaliação e 
seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas 
análises necessárias,  imediatamente após a fase de homologação. 

Art. 42 Cabe às EEx ou às UEx adotar medidas de controle 
hiciiênico-sanitário que qarantam condicões físicas e processos 
adeauados às boas práticas de manipulacão e orocessamento 
de alimentos  na aquisição, no transporte, na estocagem, no 
preparo/manuseio e na distribuição de alimentos aos alunos atendidos 
pelo Programa. 

Contudo, no decorrer do processo licitatório, constatou-se que o mercado 
não conseguiu atender a todas as exigências de segurança alimentar e nutricional, 
sendo que todos os licitantes que foram convocados até o presente momento, 
restaram por desclassificados em razão das amostras, estando o certame se 
afastando do menor preço e da eficiência. 

Nota-se, que não há vício nas exigências, porém a realidade do mercado 
não demonstrou capacidade de atender os requisitos da forma que foram 
estipulados, fazendo-se necessário que a administração planeje novas formas de 
garantir a segurança e qualidade dos produtos, através da alteração e revisão dos 
requisitos das amostras o que implica na revogação do atual procedimento 
licitatório. 

Deste modo, deve a administração alterar o edital de modo que o mercado 
possa atender as necessidades da administração, sem afastar, contudo os requisitos 
de qualidade e segurança alimentar e nutricional dos produtos, que devem apenas 
ser reavaliados pelo setor técnico competente. 

A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que a 
Administração, pela razão que for, perder o interesse no prosseguimento da 
licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de expediente apto, então, a 
viabilizar o desfazimento da licitação e a suspensão da celebração de um futuro 
contrato com base em critérios de conveniência e oportunidade. 

Acerca do assunto, o artigo 49 "caputs" da Lei 8.666/93, in verbis, 
preceitua 

"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-lo 
por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado." (Grifo nosso). 

Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que, não sendo conveniente e 
oportuna para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o procedimento 
licitatório, acarretando inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitação. 
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Desse modo, a Administração ao constatar a inconveniência e a 
inoportunidade poderá rever o seu ato e consequentemente revogar o processo,/DT, 
licitatório, respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa -f 
administrativa. Lj  

rn 

f' Fls.j 

ca 
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Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já 
expostos, a Secretaria de Educação, DECIDE por REVOGAR o PREGÃO 
ELETRONICO N° 08.001/2021-PERP para o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO 
AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ-CE. 

À Comissão Permanente de Licitação para a devida publicação e ciência aos 
interessados. 

Quixadá-Ce, 27 de maio de 2021. 

VerUia iàrdim de Queiroz Ô 
Secretária da Educação 

II - DA DECISÃO 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO TERMO DE REVOGAÇÃO 

Certificamos que o Termo de Revogação ao Pregão Eletrônico no 08.001/2021, cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXADÁ-CE, foi afixado no dia 27 de maio de 
2021 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação 
em vigor. 

Quixadá/Ce, 27 de maio de 2021. 

VerúzPa Ja im de Queiroz 
Secretária da Educação 
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