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ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 257201/2017-EMSERH 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 043/2019 - 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. 120 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, decide REVOGAR O PRESENTE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Nº 043/2019 - 

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 fato novo imprevisível consubstanciado pelo Decreto Estadual nº 
34.579/2018, que determina medidas de redução de despesas de custeio no âmbito 
da administração pública direta e indireta, assim como pela Portaria nº 383, de 
11/12/2018-GAB/EMSERH que dispõe de medidas de racionalização, monitoramento, 
redução e contingenciamento de despesas na sede administrativa da EMSERH; 
 
CONSIDERANDO a manifestação da Diretoria Administrativa (fls. 726) no sentido de 
que a despesa com o objeto da licitação se trata de despesa de custeio e tal despesa 
é dispensável e não essencial para o cenário atual; 
 
CONSIDERANDO que, como na presente Licitação não foi iniciada a fase de 
apresentação de lances ou propostas, referidas no inciso III do artigo 42 do 
RILC/EMSERH, não há licitantes a serem notificados acerca do interesse desta 
empresa pública em revogar todo o procedimento licitatório;  
 
REVOGA-SE, pois, a Licitação Eletrônica nº 043/2019 - CSL/EMSERH. 
  

 
São Luís - MA, 13 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

RODRIGO LOPES DA SILVA 
- Presidente da EMSERH - 

 

 


