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TERMO DE REVOGAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 10.002/2022 - SECRETARIA DE SAÚDE

A Secretária e Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde do Município de
Quixadá/CE, torna público a REVOGAÇÃO do referido certame pelas razões a seguir
aduzidas:

1. Primeiramente, enfatizamos o princípio da legalidade, onde, ao contrário do
particular que, como regra, pode fazer aquilo que lei não proíba, o administrador
público somente pode agir em virtude de lei. Assim, todos os atos administrativos da
lavra dos agentes públicos e políticos da Prefeitura de Quixadá/CE, devem
obediência à legislação que o regulamenta.
2. Analisando atentamente, vemos que, em primazia ao interesse público no
resguardo de certame lícito e condizente com todos os princípios basilares do
direito administrativo, em especial ao da legalidade, esta administração resolve,
REVOGAR o Processo oriundo do Edital de Chamamento Público n° 10.002/2022,
uma vez que o início do recebimento dos documentos dos possíveis credenciados
iniciou-se de 19/04/2022, até a presente data 08/08/2022 não compareceu nenhum
interessado em participar do credenciamento em pauta.
3. Os serviços de exames de ultrassonografia são essenciais e indispensáveis, para o
acompanhamento e tratamento dos pacientes atendidos pelo SUS - Sistema único
de Saúde do Município de Quixadá/CE, portanto necessitamos de uma revisão nos
itens, quantidades e uma nova forma de contratação, com intuito maior de cumprir
as determinações da Constituição Federal, que apregoa em seu artigo 60 :
'Art. 60 São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição."

4. Assim, o serviço essencial de acesso à saúde é um direito social do cidadão.
Reflete nas necessidades públicas, que devem ser supridas pelos governos
municipais, estaduais e federal, em forma de serviços prestados, como o caso de
exames de ultrassonografia. Trata-se de competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde.
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5. Em complementação à natureza social do direito à saúde, o art. 196 impõe a
obrigatoriedade, o dever do poder público em prestá-la à população. Vejamos:
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação."

6. Assim sendo, não podemos prosseguir com a referida contratação, uma vez que o
procedimento não obteve interessados em participar do referido credenciamento,
tendo a necessidade de refazer a pauta, e seus itens. Marçal Justen explica:
"A revogação se funda em juízo que apura a
conveniência do ato relativamente ao interesse
público".
7. Tais fatos, acima expostos, enquadram-se ao art. 49, da Lei de Licitações: '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."
8. Portanto, o caso aduz a REVOGAÇÃO deste, baseado nos princípios da moralidade
e legalidade. Segundo opina o ilustre administrativista Hely Lopes Meirelles, in
verbis'Anula-se o que é ilegítimo,' revoga-se o que é
legítimo, mas inconveniente ou inoportuno".

9. Nesse mesmo sentido, vejamos o que diz o Supremo Tribunal através da Súmula
473:
"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 e oportunidade, respeitando
os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos,
a apreciação judicial".
10.Tendo em vista a necessária REVOGAÇÃO do procedimento licitatório e não
causando qualquer prejuízo para quem quer que seja e, muito ao contrário,
atentando para a conveniência e oportunidade da Administração, reparando ato
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seu, objetivando o interesse social, resolvem REVOGAR o procedimento licitatório
em exame, nos termos do art. 49, c/c § 1° e 20 da Lei Federal n° 8.666/93.
11. Portanto, a justa causa, condição sine qua non para a REVOGAÇÃO do certame
licitatório, faz-se presente de forma inconteste, pelos fatos acima arrolados.
12.Declaro REVOGADO o Processo de Chamamento Público n° 10.002/2022, cujo
objeto é o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES
EMERGENTE DAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E PRIMÁRIA, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
QUIXADÁ/CE, com base no art. 49 e da Lei Federal n° 8.666/93.

Quixadá— CE, 08 de agosto de 2022.

La'dDiana Arruda Mota
Secretária Municipal de Saúde
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Declaro REVOGADO o processo licitatório originado do Edital de Chamamento Público
n° 10.002/2022, que tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA,
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES EMERGENTE DAS REDES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E
PRIMÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE QUIXADÁ/CE, com base no caput do art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93, ao passo
que remeto o extrato de publicação do referido termo, para fins de publicidade e
eficácia dos atos, conforme as razões fartamente arrazoadas ao Termo de
REVOGAÇÃO constante aos autos do processo de Chamamento Público.
SECRETARIA DE SAUDE. Quixadá/CE, 08 de agosto de 2020.

PUBLICAR NOS MESMOS MEIOS DE PUBLICIDADE DO EDITAL

Quixadá— CE, 08 de agosto de 2022.

Lady Diana Arruda Mota
Secretária Municipal de Saúde

