
  

Avenida Magalhães Barata, N°. 21, Bairro Centro, Maracanã, Pará. 

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ 

CNPJ: 04.880.258/0001-80 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LCITAÇÃO 

 

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2021/PMM  

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para locação de veículos terrestres 

(automóveis, caminhões e máquinas pesadas) e fluviais (barcos e lanchas) com 

condutor, em caráter eventual e continuado, para atender as necessidades das 

secretarias e fundos municipais deste Município de Maracanã/Pará.  

O Prefeito Municipal de Maracanã/PA, abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e com fulcro no Art. 49, da Lei 8.666/93 e suas posteriores 

alterações, resolve REVOGAR a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 

009/2021/PMM, cujo objeto é o Contratação de pessoa jurídica para locação de 

veículos terrestres (automóveis, caminhões e máquinas pesadas) e fluviais 

(barcos e lanchas) com condutor, em caráter eventual e continuado, para 

atender as necessidades das secretarias e fundos municipais deste Município de 

Maracanã/Pará. 

 

DO FATO SUPERVENIENTE: 

O ato de revogação da licitação acima referida se dá em face da necessidade de 

readequação do objeto licitado às demandas estipuladas no procedimento 

licitatório, incluindo alterações nos itens e nas quantidades licitadas, com vistas 

a uma aquisição satisfatória para melhor atender aos interesses da 

Administração Pública do município de Maracanã/PA, e por conveniência 

administrativa. 

A readequação do objeto, esta se entenda como a melhor definição dos itens 

licitados e das quantidades estipuladas no edital, é condição fundamental para a 

conveniência da contratação definida. 

 

DA MOTIVAÇÃO: 

A necessidade de alteração nos itens licitados e nas quantidades que se busca 

contratar afeta diretamente o objetivo da contratação, razão pela qual é fato 

motivador da presente Revogação, tendo em vista que o prosseguimento da 

licitação, com o objeto e seu quantitativo definido como estão, resultaria em 

gastos excessivos e aquisições que não atenderiam a real demanda da 

Administração Pública. 

 

DA DECISÃO  

Com efeito, prosseguir com a presente licitação resultaria em uma contratação 

que não atingiria sua finalidade principal, qual seja, o atendimento da real 

necessidade do objeto licitado. 
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Assim, percebendo-se a necessidade de readequação do objeto da licitação, 

buscando a melhor maneira de atendimento dos interesses da administração e, 

ainda, por razões de interesse público e em observância ao princípio da 

autotutela, fica REVOGADO o presente processo licitatório, nos termo da 

legislação vigente, para todos os efeitos. 

 

PUBLIQUE-SE. 

Maracanã, 13 de outubro de 2021. 

 

 

 

Reginaldo de Alcântara Carrera 

Prefeito Municipal 
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