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PROCESSO Nº 165706/2020 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165706/2020-EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 037/2021- CSL/EMSERH 
 
 
O Presidente da EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - 

EMSERH, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas e, ainda, em 

cumprimento às disposições contidas no art. 62, da Lei nº 13.303/2016 e art. 120 

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, decide REVOGAR 

OS ITENS 06, 07 E 08 DO PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA 

MODALIDADE ELETRÔNICA Nº 037/2021 - CSL/EMSERH, pela seguinte 

motivação:  

 
CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder 
discricionário, prerrogativa que a Administração detém para rever suas atividades 
em busca dos melhores meios para o alcance do fim maior, o interesse público; 
 
CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da 
coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a 
satisfação e o interesse de todos os cidadãos;  
 
CONSIDERANDO que, após revisão do Edital, foram identificadas exigências 
irrazoáveis no que se refere às especificações técnicas e aos quantitativos destes 
produtos. Fazendo-se necessária a modificação do instrumento convocatório, para 
melhor efetividade e ampliação da concorrência, e a seleção da proposta mais 
vantajosa a Administração Pública, em atendimento a demanda das Unidades de 
Saúde, no atual cenário pandêmico.  
 
CONSIDERANDO que as modificações supra citadas foram identificadas 
anteriormente ao início a fase de apresentação de lances ou propostas, inexistindo, 
portanto, a necessidade de atendimento no art. 223 do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos, quando a concessão do prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da data da divulgação do interesse, para que os licitantes manifestem 
interesse em contestar o respectivo ato.  
 
REVOGA-SE, pois, os itens 06, 07 e 08 da Licitação Eletrônica nº. 037/2021 – 
EMSERH. 
 

 

São Luís/MA, 24 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
 
 
 

 

Marcos Antônio da Silva Grande 
- Presidente da EMSERH - 


