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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO N.? 1tSSÃ9E 

2022.10.26.01-PERP, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E 
CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA, POR DEMANDA, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 
SOBRE AS TABELAS SEINFRA E SINAPI (VIGENTES NO PERÍODO DA 
CONTRATAÇÃO, COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI), DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ-CE. 

A Secretária de Educação do Município de Quixadá/Ce, no uso de suas 
atribuições legais, considerando razões de interesse público e a necessidade de 
readequação processual, com vistas a atender com maior eficiência ao interesse da 
Administração, 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. 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 Edital de Pregão Eletrônico n° 
2022.10.26.01-PERP, assim como todos os atos posteriores, como Adjudicação, 
Homologação e Ata de Registro de Preços, em todos os seus termos. 

3. Diante da necessidade delinear o objeto do processo supramencionado, de 
modo a alinhar a devida satisfação do interesse público envolvido e a licitação dos 
serviços, com intuito de atender o princípio da eficiência, e os demais que regem a 
Administração Pública. Tornam-se sem efeitos todos os atos praticados no decorrer 
deste processo, a fim de reavaliar a estrutura do objeto e o formato de contratação. 
Sobre tal prerrogativa, leciona o saudoso doutrinador Marçal Justen: 

"A revogação do ato administrativo funda-se em 
juízo que apura a conveniência do ato relativamente 
ao interesse público. No exercício de competência 
discricionária, a Administração desfaz seu ato 
anterior para reputá-lo incompatível com o interesse 
público. ( ... ) Após praticar o ato, a Administração 
verifica que o interesse público. 

4. 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 
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anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parec 
escrito e devidamente fundamentado." 

5. 	Portanto, o caso aduz a REVOGAÇÃO deste, baseado nos princípios d 
moralidade e legalidade. Segundo opina o ilustre administrativista Hely Lopes 
Meirelles, in verbis: 
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COMISSÃO PE, 

"Anula-se o que é ilegítimo; revoga-se o que é 
legítimo, mas inconveniente ou inoportuno". 

6. 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". 

7. Portanto, a justa causa, condição sine qua non para a REVOGAÇÃO do 
certame licitatório, faz-se presente de forma inconteste, pelos fatos acima arrolados. 

8. Declaro REVOGADO o Processo Licitatório n° 2022.10.26.01-PERP, na 
modalidade Pregão Eletrônico cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇOES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E 
CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 
MÃO DE OBRA, POR DEMANDA, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO 
SOBRE AS TABELAS SEINFRA E SINAPI (VIGENTES NO PERÍODO DA 
CONTRATAÇÃO, COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDA DO BDI), DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADA-CE, com base no art. 49 e da Lei Federal n°  8.666/93. 

Quixadá/CE, 15 de dezembro de 2022. 

VerutíJadirrtde Queiroz 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 

Secretaria da Educação 
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EXTRATO DE TERMO DE REVOGAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Declaro REVOGADO o processo licitatório derivado do certame originado no Edital de 
PREGÃO ELETRÔNICO n° 2022.10.26.01-PERP, que tem por objeto o REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇOES DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, POR DEMANDA, POR MAIOR 
PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS SEINFRA E SINAPI 
(VIGENTES NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO, COM DESONERAÇÃO, 
ACRESCIDA DO BOI), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA 
EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-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 licitatório 
revogado. Veruzia Jardim de Queiroz - Secretária de Educação. Quixadá/Ce, 15 de 
dezembro de 2022. 

Queiroz 
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Certificamos que o Termo de Revogação do Pregão Eletrônico n° 2022.10.26.01-
PERP, cujo objeto é o Registro de preço para futuras e eventuais contratações de 
serviços de manutenção predial e corretiva de prédios públicos com fornecimento de 
materiais e mão de obra, por demanda, por maior percentual de desconto sobre as 
tabelas SEINFRA e SINAPI (vigentes no período da contratação, com desoneração, 
acrescida do BOI), de responsabilidade da Secretaria da Educação do município de 
Quixadá-Ce, foi afixado no dia 15 de dezembro de 2022 no flanelógrafo desta 
Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor. 

Quixadá/Ce, 15 de dezembro de 2022. 

Ver' 'a a ..s dQueiroz 
Secretária e Ordenadora de Despesas da 
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