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DESPACHO ANULATÓRIO 
 

DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
Nº 001/2011 

 
 
 
 
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2010 
Objeto do certame: 01(um) veículo Ambulância 
Empresa Vencedora: ENGEVEL Veículos Especiais. 
 
 
 
 
   JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, Prefeito Municipal de Novo 
Mundo/MT, residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna, s/nº, Centro, nesta cidade, em pleno 
exercício de suas atividades e no uso das atribuições quer lhe confere a lei. 
 
   Examinando os atos e termos do procedimento do Edital do Pregão Presencial, 
nº 14/2010 a pedido do Conselho Municipal de Saúde, qual se opôs a aquisição do objeto licitado 
pelo valor proposto pela empresa vencedora do certame, foi instaurado o procedimento 
administrativo de nº 015/2010, afim de apurar possíveis irregularidades. 
 
   Conforme registrado em Ata lavrada em 01/12/2010, onde foi vencedora a 
empresa ENGEVEL Veículos Especiais, com proposta no valor de R$ 119.000,00 (Cento e 
Dezenove Mil Reais) tendo como o valor de referencia a quantia de R$ 91.500,00 (Noventa e Hum 
Mil e Quinhentos Reais) e ainda orçamento atualizado, onde demonstra o valor atual de mercado 
como sendo a quantia de R$ 98.500 (Noventa e Oito Mil e Quinhentos Reais). Assim, ao analisar 
mais detalhadamente o processo, para que se fossem tomadas as novas providências para o 
cancelamento ou não do Processo Licitatório em epígrafe, foi constatado que alem do valor do 
objeto estar realmente bem acima do valor de mercado, o que com a execução do contrato traria 
prejuízo ao erário público deste pequeno município, o que já contraria o nosso ordenamento jurídico, 
em especial o art. 48, Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito: 
 

“Art. 48.  Serão desclassificadas: 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 
manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.” 
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   Também não consta nos autos a assinatura do gestor municipal responsável na 
época no Contrato firmado com a empresa vencedora do certame. Diante dos fatos, a Comissão de 
Licitação, juntamente com a Controladoria e Diretoria Executiva Financeira em reunião realizada no 
dia 17/01/2011, decidiu CANCELAR o processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2010 e 
consecutivamente o Contrato de nº 056/2010 para o fornecimento de 01 (um) veículo 
ambulância, e posteriormente realizar um novo lançamento do edital para aquisição do veículo 
ambulância. 
 
   Assim, considerando o valor proposto pela empresa vencedora do certame 
estar bem acima do valor de mercado do veículo como também a ausência da assinatura do Gestor 
no contrato, sendo estes requisitos de validade constantes da Lei, afronta aos princípios balizadores 
da Administração Pública, haja vista o prejuízo eminente ao erário deste município, de forma que 
este Gestor acompanha a decisão da Comissão Permanente de Licitação, temos que a nulidade do 
processo licitatório e a rescisão do contrato é medida que se impõe.  
 
   Pelo exposto e por tudo mais que nos autos do procedimento administrativo de 
nº 15/2010 se verifica, levando-se em conta o zelo e respeito ao erário público deste município qual 
já vem há tempos sofrendo com a falta de recursos financeiros, e em conformidade com o que 
preceitua o art. 59 da Lei 8.666/93, é que declaro para os devidos fins de direito NULO o 
procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial nº 014/2010, 
consecutivamente a nulidade do Contrato de nº 056/2010 qual teve sua origem no 
certame acima mencionado. 
 
   Determino a notificação da empresa vencedora do certame, para que tome 
ciência do referido despacho, como também para ciência dos interessados, observadas as prescrições 
legais pertinentes 
 

REGISTRE-SE 
 

PUBLIQUE-SE  
 

CUMPRA-SE 
 
   Gabinete do Prefeito, Novo Mundo, 20 de Janeiro de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Jose Helio Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 


