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ATA DE REVOGACAO DO PROCESSO LIC 077/2019
Publicação Nº 2202536

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO - REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO 077/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 045/2019.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote.
INTERESSADO: Município de Paial

Por ordem do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Paial, Sr. NEVIO ANTONIO MORTARI, nos termos do art 49 da Lei 8.666/93, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna pública a REVOGAÇÃO do Procedimento Licitatório acima discriminado, motivado no INTERESSE 
PÚBLICO, conforme despacho em anexo.

Paial/SC, em 22 de Outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE PAIAL
MIRIAN DARGAS
Presidente da Comissão

PROCESSO DE LICITAÇÃO 077/2019
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 045/2019.
ASSUNTO: Revogação do Processo Licitatório com base no Interesse Público e no Princípio da Economicidade.

O Prefeito Municipal de Paial/SC, usando as atribuições que lhe são conferidas, e, em conformidade com normas previstas na Lei nº 
8.666/93, nos princípios da legalidade, eficiência e economicidade que norteiam a Administração Pública, decide por revogar o Processo 
Licitatório 077/2019, tendo por base a seguinte fundamentação:

O Município de Paial abriu processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, para a Contratação de empresa 
para prestações de serviços de pedreiro, pintor e eletricista para reparos e reformas em bens imóveis públicos municipais e execução de 
obras realizadas por administração direta, de acordo com as descrições do Anexo I.
Em análise, perceptível o erro deste Município quando deixou de estabelecer no edital de licitação quantitativo necessário para a correta 
execução dos serviços.
Primeiramente deve-se deixar bem claro que o erário público deve ser tratado com responsabilidade.
O processo licitatório tem um importante papel, pois não se trata simplesmente de um meio pelo qual a Administração Pública contrata 
um serviço ou compra um bem, mas se trata de um dos principais meios de controle da aplicação dos recursos públicos ao possibilitar à 
Administração a escolha da proposta mais vantajosa.
Contudo, observou-se que o edital licitatório não foi cauteloso ao deixar de constar exato quantitativo quanto aos serviços que seria pres-
tados a esta municipalidade.
Entretanto, a Administração Pública não pode realizar uma contratação nitidamente desvantajosa, simplesmente para cumprir um edital 
mal elaborado.
O que deve ser observado é o interesse público, hasteado no princípio da economicidade.
O interesse público, neste caso, é que a Administração Pública contrate a empresa que ofereça o menor valor de contrato aos reais serviços 
prestados, aliado à qualidade de serviço.
De acordo com o artigo 3º, da Lei 8.666/93, o processo licitatório destina-se a garantir o princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e outros que sejam correlatos.
Um dos princípios consagrado de forma implícita no artigo 3º, caput, da Lei de Licitações, é o da economicidade, ao mencionar que o pro-
cedimento licitatório visa selecionar a proposta mais vantajosa.
A respeito, destaca também Justen Filho:
A Administração Pública está obrigada a gerir os recursos financeiros do modo mais razoável. O princípio da economicidade pode reputar-se 
também como extensão do princípio da moralidade. (Justen Filho, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005).
Significa que os recursos públicos devem ser administrados segundo regras éticas, com integral respeito à probidade administrativa. O ad-
ministrador não pode sobrepor eventuais e egoísticos interesses particulares ao interesse público.
Ora, homologar a proposta mais onerosa simplesmente em razão de um edital mal elaborado é sobrepor o interesse particular ao interesse 
público.
A economicidade impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o ponto de vista da gestão de recursos públicos.
Sendo o destino da licitação a escolha da proposta mais vantajosa, é dever do administrador agir com honestidade ao cuidar da coisa pú-
blica, não despendendo, a seu bel prazer, recursos desnecessários.
Em razão disto, sendo o objetivo da Administração Pública aplicar a legislação vigente de forma justa, em que o agente público de fato 
alcance a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, ou seja, a proposta que atenda ao interesse público e ao princípio da 
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economicidade, imperioso se torna a revogação deste processo licitatório, baseada no dispositivo que a autoriza (artigo 49, primeira parte, 
da Lei 8.666/93), com a consequente realização de novo procedimento, desta vez com o saneamento dos erros apresentados no presente 
edital.
Diante o exposto, decido pela revogação do Processo Licitatório 077/2019, Pregão Presencial 045/2019, como alternativa mais justa aos 
participantes do processo licitatório, e principalmente para que a Administração Pública alcance a proposta mais vantajosa.
Comunique-se a Comissão de Licitações, para providências e publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Paial/SC,
em 22 de Outubro de 2019.

MUNICÍPIO DE PAIAL
NEVIO ANTONIO MORTARI
Prefeito Municipal

CONTRATO 051-2019
Publicação Nº 2201616

CONTRATO Nº 051/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PAIAL E A EMPRESA LIDIA PEREIRA 03450617990 CNPJ Nº 31.265.600/0001-05

O MUNICIPIO DE PAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.614.376/0001-59, com sede na Rua Goiás, 
400, Centro, Paial, SC, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Névio Antônio Mortari, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa LIDIA PEREIRA 03450617990, nome fantasia NEW MAQ inscrita no CNPJ sob nº 31.265.600/0001-05 com 
sede na R GELCEMINA MARIA ORO 66,LETRA E BAIRRO PINHEIRINHO – CHAPECO /SC CEP 89806-708 representada neste ato, pelo PRO-
CURADOR ANDRE BRUNHEROTTO, Senhor inscrito(a) no CPF sob nº 008.341.339-11 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada de acordo com o processo de licitação 
modalidade Pregão Presencial nº 044/2019, e que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e con-
dições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
0.1. A presente AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES DA MAQUINA ESCAVADEI-
RA HIDRÁULICA JCB MODELO JS 160 SERIE Nº 9B99JS16DA02132889 MOTOR A DIESEL ANO 2013, PATRIMONIO Nº 3049 DO MUNICÍPIO 
DE PAIAL/SC.

Item Especificação Unidade medida Marca Valor Unitário Preço total

01

ACTIOL PARA LIMPEZA DE INJECAO E 
ESTABILIDADE DE SISTEMA FRASCO 
COM 1 LITRO CADA. INJETOR COMPA-
TIVEL COM JS 160 JCB ANO 2013

LT ACTIOL 125,00 250,00

02
BICO INJETORES TOR COMPATIVEL 
COM JS 160 JCB ANO 2013 DIESELMAX 
COM 06 MESES DE GARANTIA

Un. DELFHAI 1659,00 6.636,00

03
FLAUTA COMOM RAIL PRESSURE 
INJETOR COMPATIVEL COM JS 160 JCB 
ANO 2013

Un. DELFHAI 1.690,00 1690,00

04 RETENTOR DO INJETOR COMPATIVEL 
COM JS 160 JCB ANO 2013 Un. JCB 70,00 280,00

05

SERVICO DE MONTAGEM DESMONSTA-
GEM DOS BICOS INJETORES, MONTA-
GENS FLAUTA COMOM RAIL E CALI-
BRACAO E SISTEMA COMPUTARIZADO 
PARA ALINHAMENTO, E CALIBRACAO 
DOS MESMOS.

SERV NEW MAQ 600,00 600,00

1.1.1. Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às 
condições expressas no Edital de Pregão Presencial nº044/2019 juntamente com seus anexos e a proposta comercial da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE FORNECIMENTO
2.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer peças e prestar de serviços para conserto da conforme disposto no Anexo “B” do edital, com as 
seguintes especificações: [descrição completa, incluindo marca e modelo do item fornecido]

2.2. O equipamento deverá ser entregue no prazo máximo de 20 dias após a emissão da ordem de compra. A montagem das peças e ser-
viços efetuados no equipamento deverá ser prestada na oficina da empresa vencedora.

2.3. Imediatamente após a entrega do bem, objeto desta licitação, o mesmo será devidamente inspecionado por servidor da Prefeitura de 
Paial. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos ou dos serviços prestados em relação à 
proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas no Contrato, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitan-
do-se a contratada às penalidades constantes no contrato.


