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ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000901/2018-EMSERH 
 
LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 25/2018-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 Federal nº 13.303/16, decide REVOGAR O 
PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº 25/2018-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 desse interesse 
dos cidadãos;  
 
CONSIDERANDO que a revogação de licitação antes de sua adjudicação e homologação 
não enseja o contraditório previsto pelo art. 62, §3º, da Lei Federal nº 13.303/16, posto 
que inexistente qualquer direito adquirido a ser resguardado; 

 
CONSIDERANDO que a licitação em questão tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de saúde para atender a demanda do Hospital 
Regional Dr. Carlos Macieira – Colinas, atualmente gerido pela EMSERH com lastro no 
Contrato nº 311/2016 – SES; 
 
CONSIDERANDO, todavia, o Ofício nº 180/2018 – SAAS/SES (fl. 201), dando conta das 
providências de contratação de Organização Social – OS para administrar referida 
Unidade de Saúde, que passará a funcionar em novo endereço e sob a denominação de 
“Hospital Geral de Colinas”, solicitando, inclusive, a correspondente supressão ao 
Contrato nº 311/2016 – SES, de modo a evitar a gestão da Unidade simultaneamente por 
duas entidades; 
 
REVOGA-SE, pois, a LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 25/2018-CSL/EMSERH, 
determinando-se o retorno dos autos à Comissão Setorial de Licitação - CSL/EMSERH 
para fins de publicação do presente Ato. Após, dada ciência à Diretoria Clínica/EMSERH, 
arquivem-se os autos. 
 
São Luís/MA, 18 de julho de 2018. 
 

 
JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS 

Diretor Financeiro  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licitações-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licitações-lei-8666-93
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Resp. pela Presidência/EMSERH 1 

                                                           
1 Cf. Portaria nº 195, de 12 de julho de 2018 – GP/EMSERH. DOE/MA: 13 jul 2018. 

 


