
o DE ALPESTRE-RS
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO N° 006/2019.

MÁQUINA: ESCA VADEIRA HIDRÁULICA KOMA TSU PC 138
FROTA N°: 073
PATRIMÔNIO N°: 7016
ANO: 2008
LOTAÇÃO: SecoMunicipal de Obras Públicas e Trânsito
FATO: Motor com possível desgaste/comprometimento de funcionalidade
DATA: 19/11/2019

RELATO que a Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 138us, ano 2008, frota
n0073, de uso da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito, esteve parada sem
utilização no período de dezembro de 2017 ajaneiro de 2019.

Reativada, passou a desenvolver atividades gerais atendendo a demanda de
serviços realizados pela Secretaria de Obras Públicas e Trânsito, onde na data de 19 de
novembro de 2019 na localidade de Gabriuva, realizando serviço de recuperação de
estrada, notou-se vazamento de óleo e fumaça excessiva no respiro do motor.

Por este motivo o operador comunicou o Departamento Mecânico sobre o
fato, sendo constatado um possível desgaste e/ou desalinhamento dos anéis do motor,
podendo perder sua funcionalidade a qualquer momento.

RigiLé Pavoski
Operador de Máquinas

Itacir Luiz Sachett

Visto por:

Diretor Depto. Oficina Mecânica

Secret unode Obras Publicas e Trânsito
Porto nO047/2018



AlpestrelRS, 21 de novembro de 2019.

De: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito
Para: Gabinete do PrefeitolExcelentíssimo Sr. Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Considerando o Relatório de Situação n0006/2019, em anexo; informamos que
a Escavadeira Hidráulica Komatsu 138us, ano 2008, frota nO073, Patrimônio n07016, passou
a apresentar fluxo de óleo motor e fumaça em quantidade anormal, com eliminação através do
respiro do motor. Após análise por mecânicos da Secretaria de Obras, concluiu-se que ocorreu
um possível desgaste e/ou desalinhamento dos anéis do motor, podendo perder sua
funcionalidade a qualquer momento.

Por ser uma máquina com mais de uma década de uso e precisando de reparos
constantes; possivelmente em curto prazo necessitará da retífica do motor, gasto inviável em
relação ao custo beneficio da máquina.

SOLICITO, em consideração ao exposto a revogação do Pregão Presencial
n0054/20 19 em andamento, onde se pretendia a recuperação da parte rodante e
embuchamento da lança da referida escavadeira, não justificando os gastos necessários para a
recuperação da máquina.

Atenciosamente,

IA ONIO JULKOVSKI
.cipal de Obras Públicas e Trânsito . ..,\')..S~{'\
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

Pregão Presencial n° 54/2019

Processo de Licitação n° 120/2019

R.H.

Em análise apurada do Edital de Pregão Presencial n° 5412019 (Processo de
Licitação n° 12012019), uma vez que o objeto a ser licitado deve ser adequado às
necessidades da Administração Pública Municipal de Alpestre/RS, e o que consta no
edital em comento não satisfaz, determino a revogação deste Pregão, pela ocorrência de
fatos supervenientes, como relatado no Memorando n° 061/2019 da Secretaria de
Obras Públicas e Trânsito e no Relatório de Situação n° 006/2019, anexos ao
presente Despacho, vindo a Administração perder o interesse no prosseguimento deste
processo licitatório no estado em que foi disponibilizado o Edital.

A revogação tem lugar quando, em razão de fato superveniente à instauração do
certame, a contratação do objeto licitado se torna inoportuna e inconveniente ao
interesse público.

No caso em questão estão presentes os pressupostos de revogação, uma vez que
o MUNICÍPIO tomou conhecimento, de um novo problema, na Escavadeira Hidráulica
Komatsu PC138US, e verificou-se que não á conveniência ao interesse público,
conforme informações descritas no Memorando nO06112019, da Secretaria Municipal
de Obras Públicas e Transito, pelas informações repassadas pelo Operador ao
Departamento Mecânico, conforme informação abaixo:

"Após análise por mecânicos da Secretaria de Obras,
conclui-se que ocorreu um possível desgaste/ou
desalinhamento dos anéis do motor, podendo perder sua
funcionalidade a qualquer momento.

Por ser uma máquina com mais de uma década de uso e
precisando de reparos constantes, possivelmente em curto
prazo necessitará da retífica do motor, gasto inviável em
relação ao custo benefício da máquina.

SOLICITO, em consideração ao exposto a revogação do
Pregão Presencial n° 054/2019 em andamento, onde se
pretendia a recuperação da parte rodante e embuchamento
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Estado do Rio Grande do Sul,MUNICIPIO 'DE.'PES1'ItIscavadeira, não justificando os gastos
necessários para a recuperação da máquina."

Segundo os ensinamentos de Rafael Carvalho Rezende Oliveira, em sua
brilhante obra, Curso de Direito Administrativo, 7° edição, revista, atualizada e
ampliada,20l9, fi. 353:

"O fundamento para revogação do ato administrativo é a
conveniência e a oportunidade por parte da Administração
Pública. Trata-se de reavaliação do mérito do ato
administrativo. Por essa razão, a revogação incide sobre ato
discricionário, que pressupõe a avaliação do mérito quando da
sua edição, sendo afastada a revogação de atos administrativos
vinculados que não deixam margem de liberdade ao
administrador.

É relevante esclarecer que a revogação pressupõe ato válido, mas que se tomou
inconveniente ou inoportuno."

Assim verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma
melhor, incumbe à Administração revogar a licitação para promovê-la de uma forma
que satisfaça atendendo ao mesmo, sendo, portanto, oportuno e conveniente, fazê-lo por
meio da licitação realizada satisfatória por esta MUNICIPALIDADE. .

Estando presentes os pressupostos para revogação poderá a mesma ser
procedida.

Nesse caso, a revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, constitui a
forma adequada de desfazer o procedimento licitatório, tendo em vista a superveniência
de razões de interesse público que fazem com que o objeto do aludido processo de
licitação, inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e oportuno à
Administração Pública.

Publique-se.

Cumpra-se.

VA OSÉZASSO
PREFEITO MUNICIPAL
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