
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAfTA 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 03.239.043/0001-12 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA 

A VISO DE "CANCELAMENTO" - CONTRATAÇÃO DIRETA 
Processos Contratação Direta (NLLC) nº 621/622-2022 

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, inscrita no CNPJ nº 03.239.043/0001-12, com sede 
na Rua Alceu Rossi, s/nº, Centro, situada neste Município de Paranaíta/MT, representada pelo 
Prefeito Municipal Sr. Osmar Antônio Moreira, brasileiro, casado, residente e qomiciliado nesta 
cidade de Paranaíta-MT, portador da CI/RG nº 860.219 SSI/SC, e CPF nº 345.480.179-68, em 
observação aos dispositivos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que dispõe sobre 
a Nova Le de Licitações e Contratos Administrativos, TORNA PÚBLICO, a necessidade do 
CANCELAMENTO do PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº. 621/622-2022, 
cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT PARA 
INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÓNICO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL CRIANÇA FELIZ - CRECHE 1, MUNICIPIO DE PARANAITA-MT / 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KIT PARA INSTALAÇÃO 
DE PORTÃO ELETRONICO NA ESCOLHA MUNICIPAL JUSCELINO K. DE 
OLIVEIRA, MUNICIPIO DE PARANAITA-MT, no valor total orçado dos dois processos 
de R$ 11.686,21 (Onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). 

Justificativa do Cancelamento: Em virtude da apresentação de divergência entre a 
descrição do item estabelecido nos termos de referências, com a descrição do item que foram 
fornecidos nos orçamentos das empresas participantes do objeto a ser adquirido, ocorrendo 
assim a falha humana. 

Desta feita, pode-se observar em que pese tenha sido publicado o processo, ainda não 
gerou prejuízos ou responsabilidades por parte desta Administração Pública para com terceiros 
interessados. Sendo assim, logo não há que se falar de direito adquirido no caso em apreço e 
tão somente mera expectativa de participação, o que poderá ser atendido com o novo processo 
a ser publicado. Portanto, a administração ponderando o Princípio da Autotutela sobre a 
legalidade de seus atos, entende por bem revogar o processo, por interesse devidamente 
justificado e superveniente. 

Por fim, considerando a pertinência na justificativa elencada e o interesse da 
administração na continuidade e eficiência na prestação dos serviços, e ponderando os 
princípios norteadores da Administração Pública, em especial o Princípio da Autotutela sobre 
a legalidade de seus atos, DECIDO pela ANULAÇÃO dos Processos de Contratação Direta nº. 
621/622-2022, devendo a Secretaria Municipal de Educação promover o prosseguimento do 
novo termo de referência e orçamentos, adequado à realidade fática e Legislação 

Dê-se ciência aos interessados. 

É como decido. 
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Paranaíta/MT, 3 de novembro 2022 . 
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