
Proc. Administrativo 32.265/2022

De: Andreia D. - SMS-ADM-CS

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 31/10/2022 às 14:10:52

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMS-ADM-CS, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DISPENSA 147/2022

 

Boa tarde!

Venho por meio deste solicitar revogação da Dispensa de Licitação 147/2022 - Contratação de Biópsia Renal para a
paciente Terezinha Ferreira Farias, usuária SUS. A revogação se faz necessária pois a empresa responsável para
fazer o exame (UNIDADE DE TERAPIA RENAL/PATO BRANCO) avaliou a paciente e informou através de
documento que o procedimento foi cancelado pelo  fato da paciente ser portadora de rim único direito com atrofia do
rim esquerdo. Devido a essa condição o exame em questão não pode ser realizado. 

Documento se encontra em anexo.

Att:

_

Andreia Vargas Dos Reis Dillenburg 

Agente Administrativo

Anexos:

Contra_referencia_Terezinha.jpeg
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  Proc. Administrativo 1- 32.265/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 01/11/2022 às 11:55:56

 

BOM DIA

SEGUE ADITIVO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo 2- 32.265/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 07/11/2022 às 17:20:16

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1515_2022_Proc_32265_Revogacao_de_contrato_exame_de_rim_Unidade_de_Terapia_Renal_de_PB.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 07/11/2022 17:20:42 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F1BB-09BF-CDC2-E365 
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PARECER JURÍDICO N.º 1515/2022 
 
 
PROCESSO N.º : 32265/2022 
REQUERENTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ASSUNTO :  REVOGAÇÃO DE CONTRATO 
 

 
1 RETROSPECTO 

 
A Secretaria Municipal de Saúde instou esta Procuradoria Jurídica a se manifestar 

acerca da possibilidade de revogação do Contrato de Prestação de Serviços nº. 1087/2022 
(Dispensa nº 147/2022) firmado com a pessoa jurídica UNIDADE DE TERAPIA RENAL DE PATO 

BRANCO LTDA - EPP.  
 
Narra a Secretaria que a presente solicitação advém de fato superveniente, tendo em 

vista que o profissional médico nefrologista da clínica atestou a impossibilidade de ser reali-
zado o exame, pois a paciente é portadora de rim único direito com atrofia do rim esquerdo.  

 
Assim, entende necessária a revogação do contrato com vistas a salvaguardar o inte-

resse público e da Administração Municipal.    
  
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

No caso, o contrato foi formalizado pelas partes e teve suas publicações providenci-
adas na data de 25/10/2022. 

 
Entretanto, após agendamento do exame, constatou-se a impossibilidade clínica de 

submeter a paciente ao procedimento, tendo a contratada cancelado o exame e enviado de-
claração médica do ocorrido.  

 
Diante desse contexto fático e vislumbrando-se a necessidade de conduzir os recur-

sos públicos para contratações que efetivem as ações sociais de responsabilidade do Poder 
Público, evidencia-se a devida motivação para o desfazimento do contrato em apreço, cons-
tatando-se que o seu cancelamento objetiva a desobrigação de pagamentos pela Administra-
ção Pública. 

 
Nos termos em que fora apresentada a indagação, portanto, o que se figura correto é 

a revogação do contrato, em razão de fato superveniente constatado que gera para Adminis-
tração prejuízos e atenta contra o interesse público.   

 
No mesmo sentido é o previsto na Súmula nº. 473 do STF:  

 
“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 
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oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” 

 
Discorrendo sobre situação análoga, cita-se a lição do prof. Marçal Justen Filho que 

em sua obra "Comentários à Lei de Licitações e contratos Administrativos" (11ª edição - Ed. 
Dialética - pág. 463):  
 

“A revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse 

sob tutela do Estado. [...] Promoverá então o desfazimento do ato anterior. [...] Diante de fato 

novo e não obstante a existência de adjudicação do objeto a um particular, a Administração 

tem o poder de revogação. Poderá revogar a adjudicação e a homologação anteriores, eviden-

ciando que a nova situação fática tornou inconveniente ao interesse público coletivo ou su-

pra-individual a manutenção do ato administrativo anterior”.  

 
Com efeito, tendo em vista que foi constatado ulteriormente fato que colide com o 

interesse público e pode gerar prejuízo à Administração, viável é a revogação do contrato já 
que decorre de fato imprevisível às partes.  
 
3 CONCLUSÃO 
 

Diante de todo o exposto, em resposta ao Consulente, levando-se em consideração 
os termos da narrativa apresentada, opina-se pela possibilidade de REVOGAÇÃO do Con-
trato de Prestação de Serviços nº. 1087/2022 (Dispensa nº 147/2022) firmado com a pessoa 
jurídica UNIDADE DE TERAPIA RENAL DE PATO BRANCO LTDA – EPP, havendo a necessidade 
de que seja dada publicidade ao ato de revogação.  

 
Necessário o encaminhamento ao Prefeito Municipal para decidir sobre a revogação 

da rescisão contratual, com fulcro no art. 49 da Lei nº. 8.666/931. 
 
Dê-se ciência ao Controle Interno, nos termos do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Muni-

cipal2.  
 

É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 07 de novembro de 2022.  
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

            OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá 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 parecer escrito e devidamente fundamentado.” 

2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 
despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 3- 32.265/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 09/11/2022 às 07:22:50

 

revogação dispensa tratamento renal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_811_2022_renal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 10/11/2022 16:14:07 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9298-5098-89FE-AEC4 
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DESPACHO N.º 811/2022 

 
 

PROCESSO N.º :  32.265/2022 
REQUERENTE :  SECRETARIA DE SAÚDE 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.087/2022 – DISPENSA N.º 147/2022 
OBJETO :  CONTRATAÇÃO DE BIÓPSIA RENAL PARA A PACIENTE TEREZINHA FERREIRA FARIAS, 

USUÁRIA SUS 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO  
 

 
 

O requerimento protocolado busca a revogação do Contrato n.º 1.087/2022, re-
ferente à Contratação de Biópsia Renal para a paciente Terezinha Ferreira Farias, usuária 
SUS.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação da Secretaria, documentos 

pertinentes e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.515/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de REVOGA-
ÇÃO do Contrato n.º 1.087/2022. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 08 de novembro de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 4- 32.265/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 17/11/2022 às 11:43:50

 

BOM DIA

EM ANEXO AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 147/2022, PARA FINS DE
ARQUIVAMENTO

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

AVISO_DE_REVOGACAO_DISPENSA_147_2022.pdf
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AVISO DE REVOGAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 147/2022 
 

OBJETO: Contratação de serviços para realização de biopsia renal para a 
paciente Terezinha Ferreira Farias. 

 
O Município de Francisco Beltrão-PR, torna público que fica REVOGADA a 

dispensa de licitação nº 147/2022, considerando que o estado de saúde da paciente é 
impedimento para realização do exame objeto da contratação, conforme consta no 
processo nº 32.265/2022. 

 
Francisco Beltrão, 11 de novembro de 2022. 

 
CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL  
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