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TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA - PARÁ, no uso das prerrogativas que lhe são 

conferidas pela Legislação Municipal, ainda, com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do 

Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: 

 

“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 de todo exposto, Decide ANULAR a CARTA CONVITE Nº 004/2020, pela seguinte motivação: 

Na carta convite nº 004/2020 foi detectado um erro formal no Termo de Referência, Edital e 

Lançamento no mural do portal Geo-Obras, onde os mesmos ficaram com o valor global incorreto. 

No edital consta o valor global de R$ 320.722,64 (trezentos e vinte mil setecentos e vinte e dois 

reais e sessenta e quatro centavos), porém as planilhas anexadas ao Edital perfazem o valor de R$ 

329.060,31 (trezentos e vinte e nove mil sessenta reais e trinta e um centavos), sendo que o processo 

licitatório foi homologado em R$ 327.831,51 (trezentos e vinte e sete mil oitocentos e trinta e um reais e 

cinquenta e um centavos). 

Considerando que o edital é vinculante para as licitantes e para a Administração Pública, 

torna-se ilegal a execução do Contrato e homologação com valores superiores o que preconiza o edital. 

 

Após analisar a recomendação do Presidente, que se baseia nos pareceres da Assessoria 

Jurídica e Controle Interno, DECIDO ANULAR, com fundamento no “caput” do artigo 49 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações, o Processo Licitatório CARTA CONVITE Nº 004/2020. 

 
 

 

Medicilândia, 15 de maio de 2020. 
 

 
 
 
 

_________________________ 

Celso Trzeciak 
Prefeito 
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