
 

 

 
DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO TOTAL DE SESSÃO DE PREGÃO 

PRESENCIAL 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 235/2022  
PREGÃO PRESENCIAL: 016/2022 
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisições de peças, componente e 

acessórios, genuínos ou originais para manutenção da frota municipal de veículos leves 

e pesados. 

 

 
 O Prefeito Municipal, autoridade competente responsável pela autorização dos 

procedimentos licitatórios, e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela 

Lei Federal nº 8.666/93, especificamente o art. 49; 

 
 O PREGOEIRO MUNICIPAL, designado servidor competente responsável pela 

condução de licitações realizadas na modalidade Pregão, seja ela na forma eletrônica 

ou presencial, conforme nomeação concedida através da Portaria Nº 039/2022; 

 
 CONSIDERANDO o Princípio da Autotutela Administrativa, que dispõe que a 

Administração Pública tem a prerrogativa de rever seus próprios atos para alcançar 

aspectos de legalidade, e que tem o dever de obedecer à Lei e verificar a presença dos 

pressupostos de juridicidade dos atos que pratica, fundamentado nas Súmulas nº 346 e 

473 do STF, bem como no Art. 49 da lei 8.666/93; 

 
 CONSIDERANDO o Princípio da Supremacia do Interesse Público na condução dos 

procedimentos licitatórios, que, apesar de implícito no ordenamento jurídico, é tido como 

pilar do regime jurídico-administrativo; 

 
 CONSIDERANDO que a Administração deve reconhecer e anular seus próprios atos 

através de ofício, quando acometidos de vícios ilegais, com fulcro no art. 49 da Lei 

8.666/93; 

 
 CONSIDERANDO que houve vício na tramitação do processo, especificamente na 

análise na do credenciamento, devido ao Pregoeiro Municipal não credenciar 

erroneamente a empresa CP MAGARINOS MECÂNICA EIRELLI EPP, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 08.582.779/0001-02, com sede na Rua Atílio 

Francisco Xavier Fontana n° 1954, bairro Santa Cruz no município de Concórdia/SC; 



 

 

CONSIDERANDO que o não credenciamento da referida empresa, foi uma ilegalidade 

cometida pelo servidor, tendo em vista a interpretação equivocada do edital no que 

tange a obrigatoriedade de o Contrato Social da empresa ser autenticado desde a sua 

constituição. A cláusula contida no item 7.1.2 – Habilitação jurídica menciona que: 

Alínea C) ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. A empresa em questão apresentou a última alteração social 

registrada, restando sem autenticação apenas o Contrato Social primitivo, o qual o 

pregoeiro julgou ser necessário apresentar cópia autenticada. 

CONSIDERANDO que é dever da Administração observar as regras e condições 

estabelecidas no processo, e consequentemente no instrumento convocatório, 

conforme se verifica no caput do Art. 41 da Lei nº 8.666/93: "Art. 41. A Administração 

não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente 

vinculada”; 

DECIDE:  
 
ANULAR TOTALMENTE, por vício de legalidade, os atos constituintes da sessão do 

Processo Administrativo nº 235/2022, reconhecendo e decretando a NULIDADE do 

respectivo processo, devendo o setor de licitações realizar novo procedimento licitatório, 

como forma de satisfazer o interesse público lesado nesse certame; 

 

Publique-se.  
 
Intime-se as empresas participantes do certame sobre a decisão. 

 

Monte Alegre dos Campos, 22 de setembro de 2022. 

 

 

Eduardo Vieira de Souza 
Pregoeiro Municipal 
 
 
 
 
Onilton João Capelini 
Prefeito Municipal 
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