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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

GABINETE DO PREFEITO 
TERMO DE ANULAÇÃO

 
Trata-se de processo administrativo nº 641/2022 - Dispensa nº
64/2022, solicitandoa contratação de empresa especializada na
locação do veículo, com a finalidade do transporte da merenda
escolar e demais necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Ipanguaçu/RN;
Do compulsar dos autos observa-se que os valores orçados se
encontram acima do permitido para a modalidade licitatória
indicada, fazendo-se prudente a revisão do ato administrativo e
abertura de novo processo administrativo objetivando o
atendimento das necessidades do setor requisitante.
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, determino a anulação
do presente processo licitatório, devendo-se instaurar novo
processo de licitação para locação do veículo, com a finalidade
do transporte da merenda escolar e demais necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ipanguaçu/RN,
tornando sem efeitos todos os atos praticados na Dispensa nº
64/2022, 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, 15 de setembro de 2022.
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito
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