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DESPACHO DECISÓRIO DE REVOGAÇÃO  

 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA-RS, no uso de suas 

atribuições legais e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 

8.666/1993, bem como 

 

 Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e 

encerramento dos procedimentos licitatórios e de dispensas de licitação que tramitam em sua 

instância, com fundamento no teor do art. 49, caput, da Lei Federal 8.666/1993; 

 

 Considerando a atípica e acelerada oscilação dos preços de mercado dos 

itens de prevenção e  combate ao COVID-19; 

 

 Considerando que, possivelmente em virtude da emergência da 

aquisição, o Município eventualmente pagou à empresa FRACMA Comercial de Produtos para 

Higiene LTDA quantia baseada em orçamentos que não acompanharam a dinâmica da oscilação 

de preços de mercado; 

 

 Considerando que, apesar disso, foi afastado qualquer risco de prejuízo 

aos cofres públicos, uma vez que na data de 25 de agosto de 2020, a empresa FRACMA Comercial 

de Produtos para Higiene LTDA voluntariamente devolveu ao Município a integralidade dos valores 

pagos pelos termômetros objeto da dispensa; 

 

 Considerando que o Município, em contrapartida, devolveu intactos à 

empresa FRACMA Comercial de Produtos para Higiene LTDA um total de 15 termômetros dos 23 

entregues, não tendo sido possível devolver os demais (em um total de 08) por já terem sido eles 

postos em uso na prevenção do COVID-19; 

 

Considerando que, para que não haja injusto locupletamento do Poder 

Público, a empresa FRACMA Comercial de Produtos para Higiene LTDA deve ser ressarcida pelos 

08 termômetros que fornecera ao Município e cuja devolução não foi possível; 

 

Considerando que, até o momento, não há indícios de ato de má-fé da 

parte de agente público; 

 

DECIDE: 

 

1. Revogar a Dispensa de nº 008/2020, por motivo de interesse público; 

2. Tornar sem efeito as Portarias de números 862 e 863, de 18 de agosto 

de 2020, sem prejuízo de reabertura de nova sindicância investigatória caso surjam indícios de 

irregularidades funcionais; 
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3. Determinar a abertura de Processo Administrativo Especial, com a 

finalidade de se aferir o valor dos termômetros entregues e que não puderam ser devolvidos e, ato 

contínuo, se proceder o devido ressarcimento à empresa FRACMA Comercial de Produtos para 

Higiene LTDA; 

4. Criar Força-Tarefa, tendo por membros o Diretor do Departamento de 

Licitações, o Procurador Jurídico do Município e a Coordenadora de Controle Interno do Município, 

que deverão se reunir para elaborar relatório descritivo das intercorrências havidas na Dispensa 

de Licitação de nº 008/2020; Tal relatório deverá ser entregue em 15 dias, a contar da expedição 

desta portaria, salvo  dilação de prazo justificada, e deverá conter, necessariamente, proposta de 

soluções de melhoria do processo de trabalho interno; 

 

Publique-se, para ciência aos interessados nos termos do art. 109, inciso 

I, “c”, e § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 

                  Serafina Corrêa, 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 


