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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI/AL
FLS.:_________________________________
ASS.:_________________________________

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI
GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGACI,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 12.228.375/0001-92, com
sede na Praça Antônio Toledo, S/N, Centro, Igaci – Alagoas – CEP 57.620-000, neste ato
representado pelo Chefe do Poder Executivo o Sr. OLIVEIRO TORRES PIANCÓ, portador
do CPF/MF nº 788.076.624-34 e RG nº 1070338 SSP/AL, no uso das prerrogativas que lhe são
conferidas, e, ainda, em cumprimento às disposições contidas no art. 49, da Lei 8.666/93, decide
REVOGAR DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO SRP SOB O Nº. 001/2019.
CONSIDERANDO, que o ato administrativo revogatório é resultante do poder
discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu
fim específico e que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que
cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os
cidadãos;
CONSIDERANDO, que este município recebeu uma emenda Parlamenta de n°
29730003, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), tendo como contrapartida
desse o valor de R$ 9.000,00(nove mil reais), assinada em 29/12/2017, com numero de convênio
853504/2017, celebrado entre a Companhia de Desen. do Vale do São Francisco e o Município
de Igaci. Tendo como objetivo a Aquisição de 01 (um) caminhão toco, especificado na meta I do
Plano de Trabalho, para apoio nas ações relacionadas à cadeia produtiva de mandioca de Igaci.
Ocorre que foi realizada a licitação para aquisição, na modalidade Pregão Presencial, (uma vez
que o município não realizava Pregão na Modalidade Eletrônica), que teve como número de
processo 20180914.002, e tendo início de vigência em 1/11/2018 e valor de contratação no valor
de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), porém ao ser analisado pela CODEVASF foi
recusada, uma vez que esse município não realizava até o momento Pregão Eletrônico e o valor
da contrapartida ultrapassou o percentual permitido pelo artigo 36 da Lei 12.465/2011
(LDO/2012):
§ A contrapartida, exclusivamente financeira, será estabelecida em termos percentuais do
valor previsto no instrumento de transferência voluntária, considerando-se a capacidade
financeira da respectiva unidade beneficiada e seu IDH tendo como limite mínimo e máximo:
I – no caso dos municípios:
2% (dois por cento) e 4% (quatro por cento) para Municípios com até 50.000 (cinquenta
mil) habitantes;
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CONSIDERANDO, que realizada a segunda licitação após o município aderir ao sistema
Comprasnet para a modalidade Pregão Eletrônico, o menor valor de lance foi de R$ 265.000,00
(duzentos e sessenta e cinco mil reais), havendo um aumento do percentual da contrapartida de
40%(quarenta por cento) o que não é permitido pela Lei n. 12.465/2011 (LDO/2012). Além do
município não dispor do valor ultrapassado que foi de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Diante do exposto, decide pela revogação do certamente referente ao Pregão Eletrônico
n° 001/2019 – Processo n°20190814.004.

Igaci, 10 de janeiro de 2020

Oliveiro Torres Piancó
PREFEITO
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