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DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00008/2021 

 
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, REVOGA-SE o ato pertinente [ REVOGAÇÃO DO PROCESSO ], modalidade 
INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2021 , que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DO CANTOR EDYR VAQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS 
REIS DO ANO 2022 NO MUNICÍPIO DE TACIMA; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente: Fundamentação, 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. § 3º No 
caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. § 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores . Justificativa: Razões de interesse 
público PRESENTE NO PROCESSO. 
  
Publique-se e cumpra-se. 

 
TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021. 

LUIS RODRIGUES SOBRINHO 
Prefeito(a) 

 
 
 
 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00009/2021 
 
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, REVOGA-SE o ato pertinente [ REVOGAÇÃO DO PROCESSO ], modalidade 
INEXIGIBILIDADE Nº 00009/2021 , que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DA BANDA MASTRUZ COM LEITE NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS 
REIS DO ANO 2022 NO MUNICÍPIO DE TACIMA ; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente: Fundamentação, 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. § 3º No 
caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. § 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores . Justificativa: Razões de interesse 
público PRESENTE NO PROCESSO. 
  
Publique-se e cumpra-se. 
 

TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021. 
LUIS RODRIGUES SOBRINHO 

Prefeito(a) 
 

 
 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00010/2021 
 
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, REVOGA-SE o ato pertinente [ REVOGAÇÃO DO PROCESSO ], modalidade 
INEXIGIBILIDADE Nº 00010/2021 , que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
ARTÍSTICA DA BANDA ZÉ CANTOR NA TRADICIONAL FESTA DE REIS DO ANO 2022 
NO MUNICÍPIO DE TACIMA; com base nos elementos constantes do processo 
correspondente: Fundamentação, 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. § 3º No caso de 
desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. § 
4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de 
dispensa e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores . Justificativa: Razões de interesse público PRESENTE NO 
PROCESSO. 
  
Publique-se e cumpra-se. 
 

TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021. 
LUIS RODRIGUES SOBRINHO 

Prefeito(a) 
 

 
 

 
DESPACHO DE REVOGAÇÃO Nº INEXIGIBILIDADE – 00011/2021 

 
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, REVOGA-SE o ato pertinente [ REVOGAÇÃO DO PROCESSO ], modalidade 
INEXIGIBILIDADE Nº 00011/2021 , que objetiva: CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO 
DE ARTÍSTICA DA CANTORA WALQUIRIA SANTOS NA TRADICIONAL FESTA DE 
SANTOS REIS DO ANO 2022 NO MUNICIPIO DE TACIMA; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente: Fundamentação, 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. § 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. § 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se 
aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores . Justificativa: Razões de 
interesse público PRESENTE NO PROCESSO. 
  
Publique-se e cumpra-se. 
 

TACIMA-PB, 10 de dezembro de 2021. 
LUIS RODRIGUES SOBRINHO 

Prefeito(a) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


