PREFEITURA DE SÃO LUÍS
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA - IMPUR
Processo Administrativo nº260.9175/2019
Pregão Presencial nº 195/2019/CPL
Assunto: Contratação, através de ata de registro preços, de empresa para aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)
visando manter um ambiente de trabalho saudável e seguro aos servidores deste Instituto.

DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
Analisando os autos do Processo Administrativo nº260.9175/2019, relativo ao
processo de licitação na modalidade Pregão, verificamosque a quantidade dos itens licitados está
equivocada, sendo abaixo da real expectativa para utilização pelo prazo de 01 (um) ano dos
equipamentos a serem licitados e utilizados por esta Autarquia Municipal.

Ressaltando-se ainda, que alguns itens não possuem uma especificação razoável
para que produza pleno entendimento e cotação pelos licitantes participantes do certame.

Em sendo assim:

CONSIDERANDO a prerrogativa da autotutela da Administração Pública de
rever seus próprios atos para alcançar aspectos de legalidade, e que tem o dever de obedecer à
Lei e verificar a presença dos pressupostos de validade dos atos que pratica;
CONSIDERANDO que a Administração deve reconhecer e anular de ofício seus
próprios atos quando acometidos de vícios de ilegalidade com fulcro no art. 49 da Lei Federal n°
8.666/93 e nas Súmulas n° 346 e 473 do STF;

CONSIDERANDO que ainda não houve julgamento de proposta vencedora;

CONSIDERANDO que, se o processo prosseguir sob a forma em que se encontra,
afronta os princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia e da busca da proposta mais
vantajosa, além de prejuízos a terceiros e licitantes, com produção de efeitos maléficos mais graves
do que a manutenção em vigência do ato defeituoso;

Rua K, Quadra 21, Nº 05, Parque Atenas, CEP 65.072-500, São Luís – MA Fones: (98) 3212-5159
E-mail: impurma@gmail.com / mayaralimagabinete@gmail.com

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA - IMPUR

Decido.

Tendo como principio o interesse da Administração Pública e da Economicidade,
já que alterações no processo poderiam gerar mais custos à Administração e prejuízo ao interesse
público, decidimos por Anular o processo licitatório objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
192/2019 SRP/CPL,em face ao disposto e com fulcro no artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
São Luís – MA, 18 de dezembro de 2019.

FÁBIO HENRIQUE FARIAS CARVALHO
Presidente do Instituto Municipal da Paisagem Urbana - IMPUR
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