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AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 021/2022 - SRP 

 

O Município de Lagoa Real/Bahia, através do Prefeito Municipal, torna público a Revogação 

do procedimento licitatório (Pregão Eletrônico SRP n. 021/2022) que tem como objetivo o 

“Registro de preços visando a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de Coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização por processo 

de incineração e destinação final dos resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde (grupos 

A, B e E), com periodicidade de coleta mensal, deste município de Lagoa Real, motivado em 

razão da necessidade superveniente de realizar modificações, ajustes e adequações na 

planilha,  tudo em consonância com o art. 49 da Lei nº 8.666/93, bem como com a Súmula n. 

473 do STF, assim redigida: “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”. 

 Lagoa Real - Bahia, 23 de junho de 2022. 

 

 

Suzete Izabel Pereira 

Prefeito Municipal 
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