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Senador José Porfírio, 25 de julho de 2018. 

 

 

DESPACHO 

 

CONSIDERANDO que o Memorando nº 008/2018 CPL – PMSJP aduz a 

respeito da aquisição de equipamentos para o hospital municipal de Senador José 

Porfírio, conforme o convênio nº 01/2018-SESPA, uma vez que o referido 

procedimento licitatório não observou os trâmites legais exigidos pela Lei 8.666/93. 

CONSIDERANDO que o Parecer Jurídico elaborado pelo Setor Jurídico 

desta Municipalidade fora favorável a anulação do procedimento licitatório pela 

autoridade competente, pelas razões elencadas no parecer, pelo qual o ACATO sem 

ressalvas. 

CONSIDERANDO o princípio constitucional da Autotutela, o qual 

permite a Administração Pública anular seus atos quando ilegalidade houver. 

Determino a ANULAÇÃO do procedimento licitatório para aquisição de 

equipamentos para o hospital municipal de Senador José Porfírio, conforme o convênio 

nº 01/2018-SESPA. 

O presente despacho deve ser encaminhado a Comissão Permanente de 

Licitação para providências cabíveis tendo em vista o artigo 49 da lei 8.666/93 no que 

dispõe: 

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. 

§ 1
o
  A anulação do procedimento licitatório por motivo de 

ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 

disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 2
o
  A nulidade do procedimento licitatório induz à do 

contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

59 desta Lei. 
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§ 3
o
  No caso de desfazimento do processo licitatório, 

fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 4
o
  O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos 

atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de 

licitação. 

  

Por tanto, necessário que se comunique as empresas participantes a anulação do 

procedimento licitatório e oportunize o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Nesses termos em que decido. 

 

 

 

_______________________________ 
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