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TERMO DE ANULAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 

N° 2019.05.02.1 

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde/Secretário de 

Saúde, no uso de suas atribuições legais, com esteio no art. 49 da 

Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada, resolve ANULAR o 

Edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 

2019.05.02.1 - PE, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente, destinados aos órgãos de responsabilidade da 

Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde do Município 

Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 

Referencia, pelas razões abaixo assinaladas: 

Analisando a Autorização, Termo de referencia, bem como o 

Edital do Pregão eletrônico acima citado, foi verificado que não foram 

incluídas as dotações orçamentárias para aquisição dos equipamentos 

destinados ao Hospital e Maternidade Venâncio Raimundo De Sousa 

(Ação: 10.302.0020; Projeto de Atividade: 1.016; Elemento de 

— 	Despesa: 4.4.90.52.00; Fontes: 10010000001 12110000001 

1215000000), conforme Proposta de Emenda N° 

07557.784000/1180-01 e dotação orçamentária para compra de 

Material destinados ao Centro de Abastecimento Farmacêutico 

(Ação: 10.122.0002; Projeto de Atividade: 1.013; Elemento de 

Despesa: 4.4.90.52.00; Fonte: 1001000000/ 

1211000000/1215000000), verificamos ainda a necessidade de 

alteração quanto ao prazo de entrega dos produtos que de 20 (vinte) 

dias passa a ser 40 (quarenta) dias, sendo necessário tais alterações, 

Sobre anulação e revogação, veja as seguintes Súmulas do 

STF e o art. 53 da Lei n° 97_84/99: 
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"Súmula 346: A Administração pública pode declarar a nulidade dos 
seus próprios atos." 

"Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial." 

Ante o que precede, decido ANULAR o Edital do processo 

licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N° 2019.05.02.1 - 

á 
	

PE, determinado que seja REPUPLICADO o edital com as devidas 

alterações. 

À Pregoeira do Município de Horizonte 

conhecimento, dando-se de tudo ciência aos interessados. 

Horizonte/CE, 23 de maio de 2019. 

Everardo Cavalcante 6mingos 

n 	 Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
Secretário de Saúde 

para total 
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AUTORIZAÇÃO 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, destinados aos órgãos de 
responsabilidade da Secretaria de Saúde! Fundo Municipal de Saúde do Município Horizonte/Ce. 

Na qualidade de ordenador de despesas da SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 101 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira 
com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LDO). 

9, 	As despesas decorrentes da licitação correrão á conta dos recursos respectivos, através do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Proposta de emenda N° 07557.78400011180-01, Proposta de 
Emenda N° 07557.78400011180-03, Programa de Origem do Ministério da Saúde e Recursos Estadual, 
NAS SEGUINTES DOTAÇÓES ORÇAMENTARIAS: 

• UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 
• AÇÃO: 103010019/103020020/10 1220002 
• PROJETO ATIVIDADE: 1.015/2.024/1.016 / 1.013 
• FONTE DE RECURSO: 1001000000112110000001121400000011011000000112 15000000 
• ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00 

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput, da Lei Federal 
ri°  8.666193, e suas alterações posteriores, AUTORIZO a REPUBLICAÇÁO do edital do processo 
licitatório, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, pelo critério de julgamento Menor Preço por 
ITEM, as devidas alterações de dotações orçamentárias e prazo de entrega de 20 para 40 dias. 

fN 	Permanecem inalterados e em vigor todos os itens e subitens não modificados por este 
instrumento. 

Em obediência ao parágrafo 4° do artigo 21 da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada, 
as alterações ora realizadas devem ser divulgadas da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-
se o prazo inicialmente estabelecido, adiando-se por consequência a data de abertura da sessão para o dia 
07 de junho de 2019. 

Remeta-se à Comissão Permanente de Pregão para as providencias cabíveis. 

Horizonte/CE, 23 de Maio de 2019. 

avalcante LJomn'os 
Secretário Municipal de Saúde 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
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