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AVISO DE ANULAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SRP 

 

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Anajás, torna público aos interessados, que a 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2019-PMA, cujo objeto é a Eventual e 
Futura Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para atender as Necessidades 
do Hospital Municipal de Anajás. Foi “ANULADA”, c/ fulcro no Art. 49 da Lei 8666/93 e 
suas posteriores alterações.  

Da Justificativa: Em análise posterior a publicação do edital constatou-se alguns 
vícios no teor do instrumento convocatório que ensejam a sua anulação, e 
refazimento do instrumento convocatório na forma a seguir: 

1. A presente licitação foi deflagrada para ocorrer na modalidade de pregão, na 
sua forma presencial, não se dando através de SRP, assim o objeto na forma 
como foi descrito sugere a “eventual e futura aquisição”, descrição essa 
utilizada quando o processamento da licitação se dará por meio do sistema 
de registro de preços, considerando a necessidade disposta no art. 40 da Lei 
nº 8.666/93, a referida expressão pode representar prejuízos a contratação 
dos itens da licitação. 

2. Não houve do bojo do instrumento convocatório a indicação da dotação 
orçamentária específica com a indicação dos recursos orçamentários 
necessários à aquisição das despesas objeto da licitação. Por força do 
disposto no art. 38, da lei nº 8.666/93, e por força da jurisprudência do TCU, 
exige-se que o edital venha consignado da dotação orçamentária que dará 
suporte às despesas, reconhecendo-se que a Lei n9 8.666/93 tem como 
efetivamente grave passível de anulação compra realizada sem indicação 
dos recursos orçamentários para seu pagamento, consoante art. 14. 

3. No item 14 do edital que trata da entrega dos materiais, de forma equivocada 
constou-se a indicação de forma equivocada que a assinatura do contrato 
oriundo da licitação terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2018, quando 
a grafia correta seria a vigência do instrumento até o dia 31 de dezembro de 
2019. 

As razões que motivaram a decisão encontram-se à disposição dos interessados 
para consulta na Comissão de Licitação da PMA, sito à Av. Pedro José da Silva, nº 01, 
Centro, CEP. 68.810-000, Anajás – Pará, bem como na justificativa da revogação publicada 
no Diário Oficial do Estado e no site da Prefeitura Municipal de Anajás. 
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Anajás/PA, 27 de Fevereiro de 2019. 

 

 

OZIMAR MARTINS PALHETA 
Pregoeiro – Portaria nº 146A/17 GAB/PMA 
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