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DESPACHO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°022/2019/CPL/PMSL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 140-46659/2017
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMCAS

O presidente da Central Permanente de Licitação da Prefeitura de São Luís, Thiago
Vanderlei Braga, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos
pela Lei nº 8.666/93 bem como:
CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e
encerramento dos procedimentos licitatórios que tramitam em sua instância, com fundamento no
teor do artigo.49, caputs, da Lei Federal 8.666/93;
CONSIDERANDO a prerrogativa de autotutela da Administração Pública de rever seus
próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e que tem o dever de corresponder à Lei e
verificar a presença dos pressupostos de validade dos atos que pratica;
CONSIDERANDO que a administração deve reconhecer e anular de oficio seus
próprios atos quando acometidos de vícios ilegalidade com fulcro no art. 49 da Lei 8.666/93, e nas
Súmulas nº 346 e 473 do STF;
CONSIDERANDO que no presente caso, houve uma impugnação ao primeiro edital
onde a mesma foi julgada procedente tão somente para exclusão da exigência prevista no item 5alínea “b” do lote I: Registro da declaração da conformidade do fornecedor, para os fornecedores
de serviços de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio no INMETRO, expedida
pela Portaria nº 206/2011;
CONSIDERANDO que ao ser feita a alteração no edital que foi republicado foi
constatado que além do item excluído em virtude de impugnação, foi também excluído por engano
a exigência prevista na alínea “c”: Certificado credenciamento emitido pelo Órgão de combate a
incêndio-Corpo de Bombeiro Militar;
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CONSIDERANDO que foi recebido nesta Central Permanente de Licitação o ofício de
nº 031/2019 do Corpo de Bombeiros do Maranhão orientando pela exigência do referido
certificado, resta claro, que o procedimento restou eivada de vício, tendo em vista que o referido
documento é necessário para licitações que envolvam esse tipo de objeto.
DECIDE:
ANULAR, por vicio de legalidade, os atos constituintes do certame licitatório objeto
do Pregão Presencial nº 022/2019, Processo Administrativo 140-46659/2017, devendo este ser
republicado.

São Luís, 29 de março de 2019.

Thiago Vanderlei Braga
Presidente-CPL/PMSL

