
       DECISÃO ADMINISTRATIVA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº025/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA 
ESCOLAR, PROGRAMAS: PNAE (CRECHES, PRE-ESCOLAR, 
FUNDAMENTAL QUILOMBOLA, FUNDAMENTAL, MÉDIO, EJA, MAIS 
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA), PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE ANAJÁS-PA 

A Prefeita Municipal de Anajás, MARIA JACY TABOSA BARROS, no uso 

de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Lei nº 

8.666/93, tendo em vista que foi deflagrado o referido processo licitatório em 

SRP, para aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da merenda 

escolar municipal. E considerando o disposto na Lei nº 13.987, de 7 de abril de 

2020, que autoriza a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, onde a 

medida ficará vigente enquanto durar o período de suspensão das aulas em 

razão de situação de emergência ou calamidade pública, resultante da pandemia 

do NOVO CORONA VÍRUS, porém o processo licitatório em questão deveria ter 

sido deflagrado com o objeto para aquisição de gêneros alimentos para 

composição dos kits de alimentação a serem distribuídos durante a pandemia. E 

uma vez que por equívoco na fase interna da licitação, não se definiu o objeto 

corretamente e quantitativo adequado.  

Considerando o interesse público envolvido, dado o agravamento do 

quadro de pandemia nacional, com o exponencial aumento de casos 

confirmados e de suspeita de contaminação e, em especial, com a confirmação 

dos casos no Município e no Estado do Pará é a ocorrência de uma possível 2ª 

onda de contágio, impossibilitando a retomada das aulas presenciais, faz-se 

necessário revogar o presente processo de pregão para aquisição de gêneros 

alimentícios para merenda escolar em SRP, para que haja readequação do 

objeto e análise adequada dos quantitativos a serem adquiridos para 

composição dos kits a serem distribuídos. 



Dessa forma, na condição de Prefeita Municipal, nos termos do art. 49, da 

Lei nº. 8.666 /93, cabe à autoridade competente revogar a licitação por razões 

de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão 

escrita e devidamente fundamentado, determino a REVOGAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2020 

Dê-se Ciência aos interessados. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

                      PREFEITA MUNICIPAL DE ANAJÁS 
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