
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

ESTADO DO MARANHÃO 

PRESIDÊNCIA 
 

 

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022/CPL/CMSL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2259/2021  

 

 O Presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Gomes dos Santos Filho, 

no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 8.666/1993 e: 

 CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e no 

encerramento dos procedimentos licitatório que tramitam em sua instância, com 

fundamento no artigo 49, caput, da Lei nº 8.666/1993; 

 CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa, pelo qual a 

Administração Pública pode rever os próprios atos, controlando-os quanto ao aspecto da 

legalidade, e que tem o dever de agir conforme a lei, verificando a presença dos 

pressupostos de validade dos atos que pratica; 

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 49, caput da Lei nº 8.666/1993 e nas 

Súmulas nº 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que confere à Administração 

Pública a prerrogativa de anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem 

ilegais; 

 CONSIDERANDO que, no presente caso, houve um erro no valor do intervalo 

de lances, dado que o valor apresentado foi de R$ 50,00 (cinquenta reais), ao passo que 

o correto seria R$ 0,50 (cinquenta centavos), o que impossibilitou as empresas de 

ofertarem seus lances, ferindo, assim, os princípios da legalidade, igualdade e 

competitividade; 

 CONSIDERANDO que foi recebido recurso administrativo protocolado pela 

empresa H&S PEREIRA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, no qual informa a 

impossibilidade de dar lances por conta do valor do intervalo de lances e ainda ligação 

recebida do suporte da plataforma LICITANET comunicando o travamento do sistema 

para oferta de lances em virtude do valor incorreto do intervalo; 

 CONSIDERANDO que restou comprovada a existência de vícios no 

procedimento licitatório em epígrafe: 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

ESTADO DO MARANHÃO 

PRESIDÊNCIA 
DECIDE anular os atos administrativos do certame licitatório objeto do Pregão 

Eletrônico nº 02/2022, constante do Processo Administrativo nº 2259/2021, devendo ser 

providenciada a republicação.  

 

São Luís (MA), 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

OSMAR GOMES DOS SANTOS FILHO 

Presidente 
 


