
 

 

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

 

PROCESSO Nº 100/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022 

 

 

Despacho de anulação de processo 

Licitatório em razão de falha 

procedimental que comprometeu o 

certame. 

 

 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Especialidades 

- CIESP, Exmo. Sr. Vagner Fonseca Costa, no uso de suas atribuições 

legais,  

 

CONSIDERANDO a identificação de falha procedimental, 

consubstanciada no atraso substancial para a início da sessão de 

abertura das propostas; 

 

CONSIDERANDO as manifestações precedentes da Assessoria 

Jurídica, por meio de Parecer, e da Gerência do Departamento de 

Compras e Licitações através do memorando nº 001/LIC/2023, 

 

CONSIDERANDO, ainda, que a realização da sessão na mesma 

data, mesmo diante do atraso na abertura da mesma, não atendeu aos 

preceitos da razoabilidade e boa fé objetiva para com as empresas 

interessadas, que acabaram preteridas de participarem da fase de 

lances já que a maioria certamente aguardava o reagendamento da 

sessão após quase duas horas transcorridas do horáiro inicialmente 

determinado em Edital,  

 

 

 



 

 

RESOLVE: 

 

ANULAR o Processo Licitatório nº 100/2022, Pregão Eletrônico 

nº 041/2022, que teve por objeto a “contratação de pessoa jurídica 

para confecção de agendas personalizadas para o Consórcio 

Intermunicipal de Especialidades – CIESP”. 

 

Ressaltar que a presente ANULAÇÃO está fundamentada na parte 

final do art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Registrar que restou caracterizado o prejuízo às empresas 

interessadas em participarem do procedimento, com evidente 

comprometimento do interesse público, consubstanciado-se de vício 

insanável. 

 

   Por fim, determino a publicação deste despacho, com 

encaminhamento do mesmo a cada empresa participante para que exerçam 

o que entenderem de Direito e, em seguida, que se proceda, com a 

máxima brevidade, com a abertura de novo processo licitatório, uma 

vez que o reaproveitamento deste resta inviabilizado, mantendo-se 

incólumes as condições originárias do certame.  

 

Bicas/MG, aos 09 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Vagner Fonseca Costa 

Presidente 
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