
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - SML

Para: Superintendente Municipal de Licitação
Assunto: Cancelamento do Lote 30.

Processo: 08.00045/2018
Objeto: Registro de Preço para eventual Aquisição de Material de
Consumo e Equipamentos, visando atender à Secretaria Municipal
de Saúde – SEMUSA.
Pregão Eletrônico: 099/2018 (734211)– SRP 050/2018

Senhora Superintendente,

O processo em epígrafe visa implantar o Registro de
Preço para aquisição de materiais permanentes, e encontra-se com
o Pregão Eletrônico n. 099/2018 disputado no dia 05/10/2018.

Ocorre  que,  após  questionamento  intempestivo
realizado  no  dia  04/10/2018  acerca  do  item  Lote  30
(OXÍMETRO DE PULSO), referente à descrição do objeto, a fim
de subsidiar a resposta encaminhamos o pedido de esclarecimento
e as impugnações à Secretaria Municipal de Saúde, a qual se
manifestou sobre a necessidade de retificação do descritivo no
referido Item 30, solicitando a exclusão do objeto nos autos,
visando evitar a procrastinação dos demais 41 equipamentos.

Cumpre consignar que, não compete a Superintendência
Municipal  de  Licitações  deliberar  sobre  a  importância  ou
predileção dos objeto, e a  Secretaria Municipal de Saúde por
meio do Ofício n. 4610/DEMAC/SEMUSA/2018 e e-mail solicitou:

“Cumprindo  cordialmente  a  vossa  senhoria,
vimos  solicitar  exclusão  do  item  30  –
Oxímetro de Pulso do supracitado pregão em
virtude  de  necessidade  de  modificação  da
especificação.”

Neste  cenário,  considerando  o  alegado  pela  SEMUSA
acerca da  inafastável necessidade de alteração na descrição do
OXÍMETRO DE PULSO, bem como a impossibilidade de modificar o
objeto  sem  o  retorno  de  fases,  e  ainda,  a  solicitação  do
cancelamento do LOTE 30 para continuidade do certame a fim de
evitar  procrastinação  dos  demais  lotes,  conforme  Ofício
supracitado;

A  despeito  de  ter  sido  solicitado  pela  SEMUSA  o
cancelamento do referido item, mister ressaltar que de acordo
com  o  art.  49  da  Lei  n.  8.66693,  o  desfazimento  dos
procedimentos  Licitatórios  na  fase  externa,  ou  seja,  após  a
publicação  do  Edital,  somente  será  possível  por  meio  de
revogação, quando presentes razões de interesse público, ou de
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anulação, quando existirem atos eivados de vícios que não possam
ser sanados. 

In  casu, tendo  em  vista  a  decisão  de  corrigir  a
descrição do equipamento, a Revogação de atos administrativos
constitui-se numa prerrogativa da Administração Pública, cabível
quando tais atos tenham se tornado inconvenientes ou inoportunos
à satisfação do interesse público. Nesse sentido, a Súmula nº
473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado:

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

Importa consignar por fim, que o Lote 30 de que trata
o presente encontra-se Suspenso desde o encerramento da Disputa
de Preços, conforme Aviso inserido no Sistema, ocasião em que
não  houve  sequer  análise  da  aceitabilidade  de  propostas  ou
convocações para envio de documentos de habilitação. 

Neste  sentido,  segundo  entendimento  pacificado  na
jurisprudência e doutrina, o momento para a Revogação do certame
é pertinente e sequer exigiria contraditório e ampla defesa por
parte  de  eventuais  licitantes,  em  razão  de  ter  havido
adjudicação ou homologação do certame. Vejamos alguns julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO
ELETRÔNICO - REVOGAÇÃO DE  LICITAÇÃO ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE
OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA- RECURSO DESPROVIDO.  A revogação
da licitação, quando antecedente da homologação
e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não
enseja contraditório. O art. 49, § 3º, da Lei
de  Licitações  somente  se  aplica  quando  o
procedimento  licitatório  foi  homologado  ou
adjudicado o seu objeto. Não há direito a ser
tutelado antes de tais momentos quando ato de
revogação é praticado de  forma motivada. Ato
que tem presunção de veracidade e legitimidade
que não é afastada pelas provas dos autos. (TJ-
PR - AC: 4997582 PR 0499758-2, Relator: Fabio
Andre  Santos  Muniz,  Data  de  Julgamento:
19/05/2009,  4ª  Câmara  Cível,  Data  de
Publicação: DJ: 154) – Grifei.

A revogação da licitação, quando antecedente da
homologação  e  adjudicação,  é  perfeitamente
pertinente e não enseja contraditório.  Só há
contraditório antecedendo a revogação quando há
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direito adquirido das empresas concorrentes, o
que só ocorre após a homologação e adjudicação
do serviço licitado  (RMS 23.402/PR, 2ª Turma,
Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  DJe  de  2.4.2008)  -
Destaquei

“Afasto de plano o argumento de que foi violado
o devido processo legal, pois, pelo fato de a
revogação  da  licitação  ter  se  dado  antes  da
homologação/adjudicação  do  certame,  não  houve
violação  de  direito  subjetivo  de  nenhum
licitante.”  (Trecho  do  relatório  do  Voto  do
Relator. ACÓRDÃO Nº 469/2010 - TCU – Plenário,
Processo  nº  TC  019.630/2006-6.  Relator:
Ministro Benjamin Zymler) -(Grifos Nossos)

Diante  desse  contexto,  ante  aos  apontamentos  e
situações  encontradas  nos  autos,  em  especial  aqueles
relacionados à fase interna da licitação e, portanto, decisões
pertinentes à conveniência e oportunidade da Gestora do Órgão
Requisitante, com fundamento no art. 49 da Lei 8.666/93, estando
instruídos  os  autos,  remeto-os  para  ciência  e  sugiro  o
CANCELAMENTO  do  LOTE  30  (OXÍMETRO  DE  PULSO)  do  Pregão
Eletrônico  n.  099/2018/SML,  consignando  a  desnecessidade  de
abertura  de  prazo  recursal  em  vista  da  fase  processual  do
pregão, no qual não houve sequer a declaração de vencedores. 

Atenciosamente,

JANÍNI FRANÇA TIBES
Pregoeira

Aprovo o presente  pelas  razões de  fato  e
direito  nele  aduzidas,  primordialmente  à
solicitação  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde
(Órgão Requisitante), autorizo o CANCELAMENTO do
LOTE 30 (OXÍMETRO DE PULSO) do Pregão Eletrônico
n. 099/2018/SML. 

Porto Velho, 16.10.2018. 

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações – SML
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