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ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 

Telefax: (77)3616.2112/2121 – frplicita@hotmail.com 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 284/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2013 

 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – Estado da Bahia, através do Prefeito Municipal,  o 
senhor Jabes Lustosa Nogueira Júnior, tendo em vista o que consta do processo administrativo Nº 
284/2013, amparado pelo interesse da Administração Publica devidamente justificado  Secretaria 
Municipal de Finanças constante nos autos e de acordo com caput do art. 49 da Lei 8.666/93, caput 
do art. 18 do Decreto Federal 3.555/00 e Considerando os apontamentos constantes no recurso 
apresentado pelas empresas CASSIA SIMONE DE SOUZAXAVIER – ME, inscrita no CNPJ Nº 
13.454.528/0001-82, e JR RENTAL – LOGUE CENTER ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 06.058.958/0001-10, referente ao lote 01, parte integrante do 
presente processo, documento no qual a empresa sugere mudanças do presente Edital Padrão. 
Portanto em função das alterações que se propõem no Edital que alteram seu valor e interferem 
diretamente na conclusão do certame, uma vez que o edital atual pode induzir os Licitantes a erro, 
provocando maiores atrasos na conclusão do certame, uma vez que restarão descumpridos princípios 
básicos do Direito Administrativo, decide:  
Diante das circunstâncias presentes, para viabilizar a consecução dos objetivos da contratação, com 
vistas às boas práticas administrativas, atendendo ao disposto no Inciso IX, art. 38 da lei 8.666/93, 
fazendo uso da discricionariedade inerente à Administração Pública, revogo o Edital do Pregão 
Presencial 16/2013, para que em seu lugar seja publicado novo Edital com todas as correções 
necessárias, introduzindo-se o constante das novas Instruções de Serviço e demais orientações 
normativas.  
 

“Discricionariedade é à margem de "liberdade" que remanesce ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, 
um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso 
concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à 
satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da 
lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 
objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente (1).  

 
Por ser ato discricionário, assim o determino e para que seja dada toda transparência que se espera 
dos atos administrativos, faça-se publicar nos meios apropriados afim de que todos interessados 
saibam. Afixe-se cópia deste ato no Mural da Prefeitura e publique-se na imprensa oficial para 
conhecimento dos interessados e para que surta os efeitos legais de publicidade. Desde já, fica 
assegurado a todos os interessados, a aplicabilidade dos termos dos artigos 109, inciso                                               
I, alínea “c” e 110, ambos da Lei 8.666/93. 
 

Gabinete do Prefeito, em 19 de Março de 2013. 
 

 
 

Jabes Lustosa Nogueira Júnior 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
(¹) Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo.15ª ed. Malheiros. São Paulo: 2003, p. 831.  


