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TERMO DE ANULAÇÃO DE REGISTROS DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- CMLA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 34.626.598/0001-40, com sede na Rua Nilo Fayal s/nº, bairro Cuba, CEP nº 68.415-

000, cidade de Limoeiro do Ajuru, estado do Pará, neste ato representado pelo seu Presidente, Sra. 

CELMA MACHADO PIRES, brasileira, portadora do RG. nº 6279677-PC/PA e CPF/MF nº 

004.160.122-05, com base nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limoeiro do 

Ajuru, como também, da Lei Orgânica do Município de Limoeiro do Ajuru, decide ANULAR os 

registros dos atos administrativos lançados nos sistema do Portal de Licitações do Tribunal de Contas 

do Estado do Pará – TCM-PA, pelos fatos e fundamentos infra descritos. 

Os atos administrativos que tiveram seus registros anulados estão vinculados ao 

Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001.3/2021-CMLA, originado do Processo Administrativo 

nº 010603-PA/2021-CMLA/CPL, cujo objeto é contratação de pessoa física para executar serviços 

técnicos especializados em assessoria e consultoria em Contabilidade Pública. 

O presente Termo de Anulação deve-se ao cometimento de erro material por ocasião 

de registrar os atos administrativos relativos ao processo citado no Portal de Licitações do TCM-PA, 

especificamente quanto ao VALOR DE REFERÊNCIA mensal da contratação, que ao invés de registrar 

o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), foi erroneamente digitado o valor global da contratação igual a 

R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), ocasionando imensa divergência no valor global da contratação 

registrado no portal do TCM-PA. 

A presente anulação está fundamentada nos termos expressos no Art. 55 da Lei 

Federal nº 9.784/1999 e no Acórdão nº 187/2014 – Plenário do TCU. 

O artigo do diploma federal antes citado determina que “Em decisão na qual se 

evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem 

defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração”. (O destaque é nosso). 

Enquanto que o TCU, na decisão colegiada ao norte mencionada, disciplina que “O 

erro material é tido como o erro de fácil constatação, cuja detecção dispensa análise aprofundada, 

havendo flagrante desacordo entre a vontade da parte e aquilo o que foi manifestado no documento. 

Exige a correção da proposta, uma vez que retrata a inexatidão material, ou seja, reflete uma situação ou 

algo que obviamente não ocorreu”. (O destaque é nosso). 

Tendo por fundamentos as citações acima, reafirma-se que a Presidente da Câmara Municipal de 

Limoeiro do Ajuru decidiu ANULAR os registros dos atos administrativos relativos ao Processo de 

Inexigibilidade de Licitação nº 001.3/2021-CMLA lançados no Portal de Licitações do TCM-PA, e 

Publica-lo novamente como mostra os links, https://www.tcm.pa.gov.br/portal-

lic/contrato/show/3639037  

https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic/licitacao/show/3638984 

  

 

Limoeiro do Ajuru – PA, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

__________________________ 

CELMA MACHADO PIRES 

Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru 
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