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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 

 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 512/2021  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2021  

 

OBJETO: aquisição de 02 (duas) Máquinas Retroescavadeiras, para atender a demandas de limpeza 

urbana, recolhimento e movimentação de RCC – Resíduos de Construção Civil, restos de materiais 

gerados por capina, poda e limpeza de árvores, manutenção de vias rurais e demais atividades, sendo 

estas atribuições desta Autarquia. 

 

 O Presidente da Companhia de Serviço de Cabo Frio - COMSERCAF, no uso de suas atribuições legais 

que lhe são conferidas pela legislação em vigor, Leis nºs 8.666/93, 10.520/02 e 10.024/19, com suas 

alterações posteriores;  

 

Considerando que o Processo de Licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é 

suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e oportunidade, nos termos 

do art. 49 da Lei 8666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF.  

 

Considerando a determinação do Controle interno para a não homologação do certame, cujo os motivos 

se encontram no relatório do mesmo nas folhas n° 208, 209, 210 e 211. 

Essa Comissão decide acatar a determinação e concorda pela não HOMOLOGAÇÃO do certame, em 

consequência:  

 

RESOLVE, 

 

 Encaminhar a presidência para REVOGAR, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2021 – MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto é a aquisição de 02 (duas) Máquinas Retroescavadeiras, para 

atender a demandas de limpeza urbana, recolhimento e movimentação de RCC – Resíduos de Construção 

Civil, restos de materiais gerados por capina, poda e limpeza de árvores, manutenção de vias rurais e 

demais atividades, sendo estas atribuições desta Autarquia, com fulcro Leis Federais nº 8.666/93 

(Licitações), 10.520/02 ( Lei instituiu o Pregão como modalidade de licitação) e 10.024/19 ( Lei de 

Pregão Eletrônico), e demais alterações posteriores, em especial o “caput” do Art. 49, Lei 8.666/93.  

 

Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe de 

apoio para anexar ao processo, bem como tomar as providências legais cabíveis. 

 

 

 Cabo Frio, 30 de julho de 2021.  

 

 

 

 

 

HEITOR PINTO DA FONSECA JUNIOR  

Presidente da Companhia de Serviço de Cabo Frio - COMSERCAF 


