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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

GABINETE DO PREFEITO 
DESPACHO DE ANULAÇÃO

 
Processo Administrativo nº 1.126/2020 - Pregão Eletrônico nº
002/2021
 
Vieram-me os autos deste processo licitatório destinado à
“contratação de pessoa jurídica para locação de veículos do
tipo caminhonete (Pickup) cabine dupla, com 04 portas laterais,
a diesel, com capa marítima para capota, sem motorista, com
combustível por conta da contratante, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento,
Administração e Transportes e demais secretarias municipais e
a Secretaria Municipal do Gabinete Civil”, compulsando os
autos do mesmo, verificamos de imediato a fuga a alguns
princípios norteadores do procedimento licitatório, que entre
tantos outros, zelam e garantem a igualdade entre os licitantes
interessados em participar do certame.
Ao analisar os autos percebe-se claramente a inversão de itens
na plataforma do pregão eletrônico, divergindo assim, do
constante no termo de referência, o que acabou por induzir o
condutor do certame ao erro, prejudicando de forma
irremediável a continuidade da sessão, em virtude do ferimento
a isonomia da licitação entre os participantes, sendo assim, não
nos ocorre outra medida se não anular o Processo Licitatório e
após sanadas as incorreções abertura de novo procedimento
objetivando o atendimento das necessidades dos setores
requisitantes.
A administração pode anular seus próprios atos, quando
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se
originem direitos. No caso em apreço, vislumbrado que o
prosseguimento do presente processo mostra-se eivado de
vício, o que acarretará prejuízo futuro para a Administração, a
anulação de todos os seus atos é medida que se impõe.
O art. 49, da Lei Federal 8.666/93, que trata da revogação e
anulação do procedimento é de uma clareza exemplar no
momento em que dispõe:
“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”.
Nos mesmos termos segue a Súmula 473 do STF: “A
Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.”
Diante do exposto, analisados os autos, buscando alcançar o
contrato mais vantajoso ao erário público, determino a
anulação do presente processo licitatório, devendo-se
instaurar novo processo de licitação para locações de veículos
das secretarias requisitantes, tornando sem efeitos todos os atos
praticados no Processo Administrativo nº 1.126/2020 - Pregão
Eletrônico nº 002/2021, tudo em atendimento aos princípios
licitatórios e constitucionais. Em atendimento ao art. 109,
inciso I, “c”, o despacho de anulação será dado ampla
publicidade, para conhecimento dos interessados e para que
surta os efeitos de publicação conforme determina a lei.
 
Cumpra-se, publique-se, arquive-se.
 
Ipanguaçu/RN, 28 de janeiro de 2021.
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
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Prefeito
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