
    
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA PARA ANULAÇÃO DO PROCESSO SRP -PREGÃO 
ELETRÔNICO 0010/2021/PMC 
 
 

I- DO OBJETO 
Trata-se da anulação do procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE 

INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 

SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS, BEM COMO, O INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ, POR UM PERÍODO 

DE 12 (DOZE) MESES 

 

 

II- DA SÍNTESE DOS FATOS 

A presente licitação apresentou tempestivamente por intermédio dos licitantes 

através do e-mail oficial:pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br questionamentos e 

impugnações sobre descrição dos itens: 1,7,8,13,14,33,34,81,111,112,113. 

Assim, sob esta evidência, a autoridade superior optou pelo ANULAÇÃO do 

processo em questão tendo em vista que o sistema do comprasnet não oferece a 

opção de correção da descrição dos itens, apresentando somente eventos de 

alteração para quantitativo / e cancelamento de itens, entre outros, o que não se 

torna pertinente à esta administração tendo em vista que há demanda e 

necessidade para os itens em questão. 

 

III- FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre-nos salientar que o processo em questão teve como 

referência um grande quantitativo de itens do processo anterior a este: Pregão 

Presencial 008/2019. 



    
 

Em virtude de se tratar de aquisição de produtos tecnológicos convém 

mencionar que estes apresentam constantes atualizações no mercado, tornando 

alguns obsoletos. Após análise criteriosa dos questionamentos e impugnações 

levantados pelos licitantes, decido pela ANULAÇÃO DO PROCESSO para que se 

proceda as devidas correções. 

Diante disso, destaca-se os termos da Súmula 473 do STF, leia-se: 

A Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou 

revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos de apreciação judicial. 

 

Assim, observados os motivos a administração goza da prerrogativa de revogar ou 
anular os seus atos Adminstrativos. 
  
 

IV- DA DECISÃO 

Isto posto, tendo em vista que esta Administração se pauta nos princípios que 

regem as licitações, entendo pertinente a anulação do processo licitatório PE SRP 

Nº 010/2021 para que, através de um novo procedimento, sejam sanadas as falhas 

apontadas no Edital e seus anexos, em estrita obediência aos preceitos legais que 

garantem a lisura do procedimento e a supremacia do interesse público. 

 
 

 

 

 

Castanhal 12 de Março de 2021 

 

 

 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal de Castanhal/PA 
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