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À 

ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

NESTA 

 

Senhor Assessor, 

 

Solicitamos a essa Assessoria Especializada analisar a demanda infra 

descrita, e emitir o parecer jurídico correspondente. 

 

JUSTIFICATIVAS PARA ANULAÇÃO DE REGISTROS DE ATOS ADMINISTRATIVAS 

 

A anulação de registros de atos administrativos ora pretendidos refere-se à 

ação de servidor desta Câmara Municipal, que ao proceder a indexação no Portal de Licitação 

do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA, relativos ao Processo de 

Inexigibilidade de Licitação nº 001.3/2021-CMLA, cometeu erro de digitação no valor de 

referência dos serviços a serem contratados, ocasionando assim erro no valor adjudicado. 

 

O valor de referência correto é R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao mês; e foi, 

erroneamente, digitado o valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Essa última quantia 

corresponde ao valor global da contratação, ou seja, é a multiplicação de R$ 9.000,00 x 12 

meses, o período de execução contratual. 

 

Por conta do equívoco antes narrado, o valor da adjudicação, registrado 

incorretamente no Portal do TCM-PA, ficou 12 (doze) vezes maior que o valor correto. 

 

Informa-se que o processo em destaque tem por objeto a contratação de 

pessoa física para executar serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em 

Contabilidade Pública. 

 

Esse erro de digitação, se assim permanecer, no entender desta 

Administração, será considerado como SOBREPREÇO, um ilícito administrativo que deve ser 

evitado de todas as formas e maneiras, por isso, solicitamos o parecer dessa Assessoria no 

sentido de dar amparo à ANULAÇÃO desses registros efetuados erroneamente, a fim de evitar 

transtornos legais e administrativos contra essa Câmara Municipal. 

 

 

Respeitosamente, 

. 

 

__________________________ 

CELMA MACHADO PIRES 

Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru 
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