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Fls.____________
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PREGÃO ELETRÔNICO N. 089/2018 – SRP 043/2018
PROCESSO 02.00089/2018
OBJETO: REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  EVENTUAL AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  ESPORTIVO
(Uniformes),  conforme  especificações  técnicas,  unidades  e  quantidades
definidas no Edital de licitação e seus Anexos. 

Ao 
GAB/SML

DESPACHO CIRCUNSTANCIADO

1. Resumo dos fatos

De acordo o Oficio n. 623/DA/SEMES, de juntado nas fls. 449 dos
autos, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMES, na qualidade de
Órgão responsável pelas especificações técnicas dos materiais licitados por
meio deste Pregão, confirmando os argumentos expendidos por Fornecedor, tal
como  explicitado  fls.  455,  manifestou-se  acerca  da  impossibilidade  de
permanência das disposições editalícias para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34 e 35,
especialmente  quanto  às  exigências  relativas  as  estampas  por  processo  de
sublimação  total,  em  tecidos compostos de  100%  poliamida,  sob  pena de se
comprometer  a  qualidade  e  a  durabilidade  dos  materiais,  o  que  certamente
acarretaria  problema  à  fase  de  recebimento  ou,  em  situação  mais  grave,
prejuízos de ordem financeira à Administração. 

Além  disso,  a  SEMES  informou  que  durante  a  tramitação  do
processo, iniciada em fevereiro de 2018, surgiu a necessidade de cancelar
parte dos eventos que demandariam o uso dos materiais licitados nestes autos
(UNIFORMES ESPORTIVOS), o que afeta os quantitativos inicialmente estimados e,
por fim, entendeu conveniente avaliar o cabimento de exigência de amostra para
o objeto licitado, motivos pelos quais solicitou o cancelamento da Licitação.

Ademais, por se tratar de aquisição por meio de implantação de
Ata  de  Registro  de  Preços,  a  manifestação  da  SEMES  foi  submetida  à
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos – SGP, para ciência e
foi anuída por aquela SGP, na forma do Despacho de fls. 457.

2. Das Justificativas para o cancelamento

Extrai-se da manifestação da SEMES nestes autos que os motivos
determinantes para o pedido de desfazimento da licitação seriam os seguintes
fatos:

a) Necessidade de correção das especificações técnicas dos Lotes 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 34
e 35

A necessidade de correção das especificações descritas para os
Lotes acima dizem respeito à exigência de estampas por processo de sublimação
total, em tecidos compostos de 100% poliamida, comprometendo requisitos de
qualidade  e  a  durabilidade  dos  materiais,  o  que  certamente  acarretaria
problema à fase de recebimento ou, em situação mais grave, prejuízos de ordem
financeira à Administração, se não corrigidos em tempo.
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b) Da possibilidade de exigência de amostra para os objetos licitados: 

Aduz a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que, seguindo os
moldes estabelecidos por outros Órgão da Administração Pública, será avaliada
a possibilidade exigência de amostras em todos os Lotes para os quais couber,
como  forma  de  possibilitar  a  afetiva  e  tempestiva  análise  da
qualidade/durabilidade dos materiais a serem adquiridos nestes autos, em busca
da proposta mais vantajosa.

Inescusável  que  a  modalidade  Pregão  comporta  a  exigência  de
amostras,  devendo  ser  observado,  quando  houver  decisão  nesse  sentido,  os
limites estabelecidos na doutrina e jurisprudência para tanto, em especial
quanto a limitação da exigência ao Licitante classificado em primeiro lugar
após a fase de lances e, quando se constituir em medida indispensável para
mensurar  a  qualidade/durabilidade  do  objeto,  de  acordo  com  as  exigências
editalícias.

Neste  tocante,  a  inserção  ou  não  do  pedido  de  amostras  em
Pregão,  nos  limites  estabelecidos  na  legislação,  orbita  no  âmbito  da
conveniência e oportunidade do Gestor e deverá ser detidamente analisada face
às justificativas apresentadas quando solicitado. 

c) Da necessidade de readequação de quantitativos

O alegado cancelamento de eventos sob responsabilidade da SEMES
poderá acarretar significativa diminuição dos quantitativos estimados nestes
autos, considerando  que, de acordo  com os documentos  de fls. 51  a 56, a
estimativa  do  pedido  levou  em  consideração  justamente  tais  eventos  para
dimensionar sua necessidade. 

Ademais, presume-se que tais limitações orçamentárias ocorreram
no  curso  da  tramitação  do  processo,  fato  que  se  confirmado,  poderia  ser
superveniente à deflagração do processo administrativo e ensejar a necessidade
de rever o quantitativo estimado. 

3. Do desfazimento do processo

Inicialmente, os prolemas aventados nos autos seria a falha na
descrição dos materiais especificados nos já mencionados Lotes 01 a22, 34 e
35, conforme e-mail encaminhado por Licitante e posteriormente confirmado pela
Secretaria requisitante. 

Ocorre que, ao manifestar-se acerca do fato, a SEMES solicitou o
cancelamento do Pregão como um todo, motivando sua solicitação na necessidade
de adequar os quantitativos estimados e para avaliar a pertinência de inserir
pedido de amostra para todos os lotes em que couber tal exigência, de forma a
aferir a efetiva qualidade dos mesmos, conforme Ofício de fls. 449.

A despeito de ter sido solicitado o cancelamento deste Pregão,
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 anulação, quando existirem atos eivados de vícios
que não possam ser sanados. 

In casu,  forçoso reconhecer que a Administração poderia apenas
Suspender o certame para correção das falhas detectadas nas especificações
técnicas de parte dos Lotes, em vista de tais falhas induzirem à aquisição de
materiais de baixa qualidade e durabilidade, afrontando assim, aos princípios
que  regem  os  procedimentos  licitatórios,  em  especial  da  economicidade  e
eficiência. No entanto, deliberou pelo desfazimento do Pregão.
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Ocorre que, a decisão de corrigir a descrição dos materiais,
somada a necessidade de realização de nova cotação de preços; a alteração de
quantitativos e o exame acerca da possibilidade de exigência de amostras a ser
inserida  no  Edital,  a  nosso  sentir,  orbitam  no  âmbito  da  conveniência  e
oportunidade da Secretaria requisitante, tratando-se portanto, de Revogação do
Pregão. 

Pois bem, 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 Pregão de que trata o presente
encontra-se Suspenso desde o encerramento da Disputa de Preços, conforme Aviso
inserido no Sistema (fls. 453) no Portal de Compras (fls. 452) e no Diário
Oficial  dos  Municípios  Rondonienses  (fls.  459),  em  razão  dos  vícios  que
macularam os produtos descritos nos Lotes 01 a 22, 34 e 35, 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 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)
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4. Conclusão:

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 do

Gestor dos Órgãos requisitantes, havendo anuência do Órgão Gerenciador quanto

a  desfazimento  da  Licitação,  com  fundamento  no  art.  49  da  Lei  8.666/93,

estando instruídos os autos, remeto-os para ciência e sugiro a Revogação do

Pregão Eletrônico n. 089/2018/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. 

Aprovada a presente manifestação e publicado no Diário Oficial o

respectivo  Termo  de  Revogação,  sugerimos  a  encaminhamento  destes  autos  ao

Órgão  Gerenciador  do  Registro  de  Preços  para  que,  junto  às  Secretarias

Requisitante, em especial a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMES,

com base em suas prioridades, conveniência e oportunidade, adote as medidas

cabíveis  para  formalização  e  deflagração  de  novo  certame  licitatório,  nos

moldes que melhor atenda suas necessidades.

Porto Velho, 12 de setembro de 2018. 

Tatiane Mariano
Pregoeira SML

Aprovo  o  presente  pelas  razões  de  fato  e  direito
nele  aduzidas,  deliberando  pela  Revogação  do  Pregão
Eletrônico n. 089/2018/SML, com fulcro no art. 49 da Lei
n. 8.666/93, devendo o Termo de Revogação respectivo ser
publicado no Diário Oficial dos Municípios Rondonienses,
após o que, deverão ser adotadas as demais providências
decorrentes. 

Porto Velho, 12.09.2018. 

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Superintendente Municipal de Licitações - SML
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