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ATO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177227/2018-EMSERH 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2019 - 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 ANULAR O PRESENTE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Nº 002/2019 - 

CSL/EMSERH, pela seguinte motivação:  

 
CONSIDERANDO que, a Minuta do Edital acostada às fls. 331/350 possui erro no que 
diz respeito à minuta de contrato que está em anexo ao edital, sendo que a Minuta de 
Contrato de fls. 346/350 não corresponde à realidade do processo;  
 
CONSIDERANDO que, após o fato ser percebido e apontado pela Auditoria no 
Relatório de Análise de fls. 647/647-v, os autos foram encaminhados ao Núcleo 
Jurídico/EMSERH para análise e emissão de parecer quanto a viabilidade do 
aproveitamento dos autos, ou da revogação, ou da anulação da Licitação Eletrônica nº 
002/2018/EMSERH;  
 
CONSIDERANDO que, o Parecer nº 2943/2019 – NJ/EMSERH de fls. 649/651 opina 
pela necessidade de anulação do Edital de Licitação nº 002/2019 – EMSERH (fls. 
359/378), pois o Contrato anexo ao Edital publicado vicia toda a contratação, aduzindo 
ainda que o vício constatado macula apenas os que dele derivam, não atingindo os 
atos que lhe antecederam, podendo estes, portanto, terem os seus efeitos mantidos, 
podendo ser mantidos e servir como base para elaboração de nova minuta de edital;  
 
CONSIDERANDO que as empresas participantes do certame por meio da Notificação 
nº 002 (fl. 653) foram notificadas acerca da intenção da EMSERH em anular a 
Licitação Eletrônica nº 002/2019 e não houve manifestação por parte dos licitantes; 
 
 
ANULA-SE, pois, o Edital da Licitação Eletrônica nº 002/2019 - CSL/EMSERH (fls. 
359/378) e todos os atos que dele se originaram, sendo mantidos, no entanto, os atos 
anteriores, que podem servir como base para elaboração de nova minuta de edital. 
  

 
São Luís - MA, 04 de junho de 2019. 

 
 
 
 
 

RODRIGO LOPES DA SILVA 
- Presidente da EMSERH - 

 

 


