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PROCESSO Nº 179152/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 

 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179152/2021-EMSERH 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 424/2021 - 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. 
121 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, decide 
REVOGAR, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS ITENS 03, 04, 05 e 06, O 
PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ELETRÔNICA 

Nº 424/2021 - CSL/EMSERH, pelos seguintes motivos:  

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 a manifestação formulada pela Gerência da Central de 
Abastecimento Farmacêutico (fls. 113/114), informando acerca da necessidade 
de redimensionamento do serviço, deixando de ser de responsabilidade da 
Central de Abastecimento Farmacêutico a aquisição dos materiais objeto da 
presente licitação, passando a ser de responsabilidade da Gerência de Gestão 
Hospitalar;  

CONSIDERANDO o despacho da CSL/EMSERH (fl. 115) informando que acerca 
da desnecessidade de concessão de prazo para manifestação dos licitantes, 
tendo em vista que a sessão não foi iniciada; 

CONSIDERANDO o melhor atendimento do interesse público e em 
cumprimento aos princípios da eficiência e economia processual, ressaltando-se 
que os motivos ensejadores da revogação são alheios à intenção da 

Administração Pública; 

REVOGA-SE, pois, o presente procedimento licitatório na modalidade eletrônica 
nº 424/2021 - CSL/EMSERH, EXCLUSIVAMENTE em relação AOS ITENS 03, 
04, 05 e 06. 

 

 
São Luís/MA, 10 de dezembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcos Antônio da Silva Grande 
- Presidente da EMSERH - 


