
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70/2020 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2020 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE BATERIAS 

PARA SER UTILIZADAS NO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na Avenida Santa Catarina, 1022, Centro, Coronel Freitas - SC, através de seu 

Prefeito Municipal IZEU JONAS TOZETTO, RESOLVE:  

 

REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administração, para fins de adequação 

do edital para melhor atender o serviço público, o Processo Licitatório sob. nº. 70/2020, cujo 

objeto é: REGISTRO DE PREÇO PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE BATERIAS 

PARA SER UTILIZADAS NO SERVIDOR DE DADOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 

Torna-se necessária a presente revogação em razão do edital não prever em seu objeto o 

serviço especializado da troca das baterias, o qual exige conhecimento específico e uma 

expertise não afeta ao homem médio, bem como, é necessário que as baterias e os cabos 

façam parte do mesmo item, uma vez que o plugin dos cabos podem variar de acordo com a 

marca. Então, na forma apresentada no edital, objeto dividido em dois itens, permite que 

empresas diferentes vençam separadamente a licitação, em função do critério de menor preço 

que exige o julgamento individual dos mesmos, podendo implicar na incompatibilidade entre 

si dos encaixes dos plugins (Bateria x Cabo). 

 

Sob esta evidência, o objeto atual da licitação não atende adequadamente as necessidades do 

Município, consequentemente a licitação não atingirá a finalidade de assegurar a proposta 

mais vantajosa para Administração Pública, sendo possível a sua revogação conforme prevê a 

Súmula 473 do STF, a saber: 

 

“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 ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 

todos os casos, a apreciação judicial.” 

 



Diante do exposto, REVOGO INTEGRALMENTE o PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

70/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2020 nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, para 

que surta dos devidos efeitos legaid. 

 

Coronel Freitas-SC, 01 de outubro de 2020. 

 

Comunique-se 

Publique-se 

 

IZEU JONAS TOZETTO 

Prefeito Municipal 


