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DESPACHO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Pedras de Maria da Cruz, o Sr. Sebastião 

Carlos Chaves de Medeiros, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, 

pela Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002, com base na sumula 473 do STF, bem 

como: 

 

Considerando a decisão do Pregoeiro e sua equipe de apoio em 

revogar o pregão presencial 003/2019, no qual foram detectados alguns vícios no 

edital referenciados no parecer da AGU nº 00701/2014/CJUPR/CJURPR/AGU. 

 

Considerando parecer jurídico 010/2019 recomendado a este poder 

executivo o cancelamento do referente pregão uma vez constatado tais vícios no 

edital. 

 

Considerando a supremacia da administração pública na condução e 

encerramento de processos licitatórios tramitantes em sua instância, com 

fundamento no teor do artigo 49, caput, da lei federal 8.666/93. 

 

Considerando a aplicabilidade do princípio da autotutela administrativa, 

em que o superior hierárquico tem o poder/dever de anular os atos administrativos 

eivados de vícios, que os tornem ilegais: 

 

 

DECIDE: 
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CANCELAR por ilegalidade do edital, o Processo Licitatório 004/2019, 

na Modalidade Pregão Presencial nº 002/2019, cujo objeto é registro de preços para 

futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de 

serviços de manutenção corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes e 

acessórios automotivos novos, originais ou genuínos para os veículos leves e 

pesados. 

 

 

 

 

Pedras de Maria da Cruz, 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros 

Prefeito Municipal 
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