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Edital de Pregão Presencial nº 70/2017 

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES FNDE (MOBILIÁRIOS).  

 

DECISÃO  

 

Vistos, etc. 

  

Trata-se de procedimento licitatório desencadeado com o fim de se obter a aquisição 

de mobiliários para as escolas, nos padrões do FNDE.  

Houve impugnação com relação às exigências, conforme consta no processo. Sendo 

que foi decidido por suspender o certame até maiores orientações.  

 

É o breve relato.  

 

Pois bem, referido processo ficou suspenso até maiores orientações, sendo que neste 

momento é dado o devido andamento.  

Verificou-se que as quantidades estimadas no termo de compromisso original, já 

não são mais compatíveis com os valores orçados e liberados à época. 

Diante disso, buscou-se reformulação junto ao FNDE, cujo novo termo de 

compromisso foi expedido, adequando-se as quantidades aos valores liberados.  

Assim sendo, referido processo não se mostra mais eficiente a atingir os fins 

inicialmente estabelecidos.  

À municipalidade foi orientado o procedimento de adesão de Ata de Registro de 

Preços, pelo qual apenas serão feitos os tramites legais de adesão e solicitação de 

quantidades, sem ser realizado processo licitatório. Sendo que referido sistema é de 

maior segurança e agilidade para as aquisições publicas, pois um órgão gestor realizou a 

licitação e apurou um ou mais vencedores, que se encontram com todas as exigências 

em dia.  

Desta forma, a medida cabível é a revogação do presente processo licitatório. Sendo 

que isso, data vênia, não ocasiona prejuízos às partes, vez que não havia sido realizada a 

sessão de pregão.  
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A Administração Pública, por sua autoridade competente, é permitida a revisão de 

seus atos, isso para o fim de resguarda o interesse publico.     

Diante de todo o exposto, resolve-se REVOGAR o presente edital de Pregão 

Presencial nº 70/2017. Referida decisão será publicada no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Coronel Freitas – SC.  

  

 Coronel Freitas – SC, 05 de junho de 2018. 

 

 

IZEU JONAS TOZETTO 

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS/SC 

 

 

 

 


