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TERMO DE ANULAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO nº TP/2021.002-FME 

 

 

Despacho de anulação de 

processo Licitatório em 

razão da necessidade de 

readequação do ato 

convocatório. 

 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de São João do Araguaia/PA, Sandra Maria 

Santana, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de readequação do ato 

convocatório do certame supra referido, com vistas a melhor atender ao interesse da Administração 

Pública,  

 

RESOLVE:  

 

ANULAR a Tomada de Preços nº TP/2021.002-FME, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. 

E. F. VILA CAJAZEIRAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA- PA.   

Inicialmente ressalta-se que a anulação está fundamentada no art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 

a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.  

Logo, observou-se que mostra-se o erro no projeto inicial de acordo com o parecer do setor de 

engenharia. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, e o intuito de uma contratação 

de sucesso, com a execução correta do objeto, e ainda visando à obtenção da proposta mais 

vantajosa.  

E, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução do 

interesse público, aliada à observância dos princípios da isonomia e igualdade de condições, tendo se 

verificado vícios no ato convocatório, imperativo proceder a anulação do processo licitatório, supra 

referido, tendo em vista a evidente erro no projeto inicial, relevante e prejudicial ao interesse público 

(boa administração das fianças) a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do art. 

49, da Lei 8.666/93.   

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 
ADMINISTRAÇÃO 2021 - 2024 

 CNPJ: 05.854.534/0001-07 
Praça José Ferreira Martins, s/n – Centro – São João do Araguaia 

 
  

 

Endereço: Praça José Martins Ferreira, s/nº, Centro  

 

E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da anulação da 

presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. Proceda-se à abertura de novo processo licitatório. 

 

Publique-se 

 

São João do Araguaia-PA, 04 de Novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

SANDRA MARIA SANTANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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