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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2019
PROCESSO Nº. 02.00506/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PENSO ODONTOLÓGICO 03 (AGULHA CURTA, AGULHA LONGA,
MATERIAL RESTAURADOR...)

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO

Senhora Superintendente

Venho  por  meio  das  razões  a  seguir  expostas  cientificar  Vossa
Senhoria acerca da necessidade de rever os atos praticados, mediante o
exercício  da  autotutela  da  Administração,  em  decorrência  de  equívocos
ocorridos nas datas de disputa dos lances, concluindo-se e sugerindo a
REVOGAÇÃO  da  fase  externa  da  presente  licitação  com  sua  imediata
republicação com os devidos saneamentos, conforme abaixo:

Informo que a irregularidade  ocorrida se  deu em  razão das datas
marcadas para a disputa de lances constantes no Edital de licitação e a
publicada no sistema Licitações-E do Banco do Brasil, o qual é utilizado
para  a  realização  das  licitações  por  Pregão  Eletrônico  desta
municipalidade, por vez que a data constante do instrumento convocatório
era a de 01.10.2019 e a do sistema Licitações-E, 30.09.2019. 

Informo  que  a  disputa  ocorreu  na  data  de  30.09.2019,  portanto
divergente daquela disponível em Edital, ocasionando um prejuízo à ampla
concorrência e busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

Informo também que, mediante a abertura em data diferente do Edital,
não  foi  possível  convocar  todas  as  empresas  arrematantes  para  o
encaminhamento  de  suas  propostas,  ferindo  também  os  princípios  da
Legalidade e da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 

Diante desse contexto, tendo em vista a previsão e fundamento legal,
competindo à Administração Pública rever seus atos a qualquer tempo, nos
termos dos itens 19.1 do Edital: 

19.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e
de  acordo  com  a  legislação  vigente,  reserva-se  ao
direito de  anular  ou  revogar, no todo ou em parte, a
presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto
Municipal nº 10.300 de 17/02/2006;[Grifo Original]

Ademais, é conferido ao Pregoeiro o poder de sanar seus erros e
eventuais falhas, conforme disciplinado no Decreto n. 10.300, de 17 de
Fevereiro de 2006, in verbis:
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Art. 26.
 

(…)

§3º. No julgamento da habilitação e das propostas, o
pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e
eficácia  para  fins  de  habilitação  e  classificação.
[Grifamos].

Corroborando com o entendimento, o Decreto n. 5.450/05 leciona: 

Art. 26.  

(…)

§ 3º  No julgamento da habilitação e das propostas, o
pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e efi-
cácia para fins de habilitação e classificação;[Grifa-
mos]. 

Além da própria doutrina, cujo o entendimento dominante não destoa da
legislação, como assim se infere por meio do entendimento do Advogado-
Geral da União – Professor e Mestre em Direito Econômico -  Ronny Charles
Lopes de Torres:

“O  Pregoeiro  é  um  agente  público  diferenciado.  Sua
atuação  convive  com  a  comunicação  entre  a  realidade
pública, com suas prerrogativas e normas de controle, e
a  realidade  privada  do  Mercado,  com  suas  nuances
próprias  de  competição  e  de  regulação  mercadológica.
Essa  convivência  impõe  diversos  desafios,  mas  também
permite uma expertise e oxigenação de ideias, incomuns
ao  serviço  público  em  geral  Com  a  inexistência  de
restrições  à  recondução,  o  pregoeiro  costuma  aprender
com  as  licitações  por  ele  gerenciadas,  absorvendo
importantes conhecimentos sobre o objeto da licitação e
sobre o comportamento daquele segmento do mercado. Isso
faz  com  que  eventuais  equívocos,  na  formatação  do
certame, sejam corrigidos, por intervenção do pregoeiro,
antes mesmo da publicação do edital”.
(…)
“Ora, essa figura (o Pregoeiro) foi criada para ser um
gestor do certame licitatório e também um negociador,
competência imaginada em uma lógica gerencial que supe-
rou a desconfiança a priori do modelo exacerbadamente
burocrático. Jacoby Fernandes, com a sabedoria que lhe é
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peculiar,  lembra  que  não  podem  ser  definidas
previamente as hipóteses de saneamento”:
(…)
“Não se pode definir previamente ou pretender regular o
direito-dever de saneamento, até porque são ilimitadas e
multifacetadas hipóteses em que ocorrem erros, defeitos,
vícios. Acresce-se, ainda, que toda teoria jurídica de
convalidação do ato administrativo na riqueza que só a
prática  evidencia  fica  distante  de  um  norte
permanentemente orientador, essa atitude de sanar erros
e omissões simples seria admissível, em prestígio aos
princípios  da  eficiência,  da  competitividade  e  da
razoabilidade, desde que tal correção não desrespeite o
interesse  público  ou  afronte  o  tratamento  isonômico
entre os participantes”.[Grifo nosso].

Diante de todo exposto, justifica-se as razões e motivos suficientes
para  que  Vossa  Senhoria  prossiga  com  a  REVOGAÇÃO  da  fase  externa  da
Licitação em comento, buscando o atendimento dos princípios da vinculação
ao instrumento convocatório, da legalidade e da ampla competitividade, com
a consequente e imediata republicação do Edital com nova e correta data
para  abertura  e  disputa  de  lances,  bem  como,  o  acolhimento  de  novas
propostas.

Porto Velho, 03 de setembro de 2019.

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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