
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Nota Técnica nº 41/SEJUSP/DCO/2019

PROCESSO Nº 1690.01.0003309/2019-32

A Diretoria de Compras, neste ato representada pela pregoeira da Secretaria de Estado de
Jus ça e Segurança Pública, designada pela Resolução SEJUSP nº 01, de 19 de Julho de 2019, do Exmo.
Secretário de Jus ça e Segurança Pública, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 24 de Julho de
2019, vem apresentar sua jus fica va e propor a revogação do pregão em epígrafe, pelos mo vos abaixo
expostos:

1. RELATÓRIO

A  Subsecretaria  de  Inteligência  e  Atuação  Integrada,  por  meio
do Memorando.SEJUSP/SUINT.nº 1794/2019 e Memorando.SEJUSP/DPR.nº 589/2019, encaminhou a esta
Pregoeira  solicitação  de  cancelamento  da  sessão  de  Pregão  19/2019,  cujo  objeto  é  aquisição  de
Espectrofotômetro po Infravermelho com Transformada de Fourier, faixa espectral mínima de 5.000 a
550CM-1, alimentação  90 a 240V e 60HZ com seleção automá ca, recebido na data de 20/09/2019, às
12:52 horas.

2. PRELIMINARMENTE

Previamente, cumpre esclarecer que a Administração Pública tem a competência de anular
seus atos quando eivados de ilegalidade, assim como, revogá-los conforme seu juízo de conveniência e
oportunidade amparado pelo interesse público.

Importante informar que o ato de revogação ocorre por conveniência da Administração
Pública, cons tuindo ato discricionário, uma vez que está condicionada ao cumprimento de condições
legais, perfazendo o desfazimento da licitação por mo vos de conveniência e oportunidade amparada
pelo interesse público, devido a fato superveniente. Diferentemente da anulação, que cons tui dever da
Administração Pública quando constatada vício insanável que macula o processo.

2.1. Da Jus fica va

No  dia  18/09/2019  às  18:30  a  Sr.  Haudecélia  Moais  Silva  da  Diretoria  de  Gestão  de
Processos da Secretaria de Inteligência e Atuação Integrada encaminhou e-mail (7643868) solicitando o
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cancelamento do processo em tela, conforme jus fica va abaixo:

Cumprimentando-a  cordialmente,  em  observância  às  orientações  recebidas  venho  solicitar  o
cancelamento do Pregão nº 1691001 – 19/2019 – Secretaria  de Estado de jus ça e Segurança
Pública,  cuja  sessão  terá  início  no  dia  19  de  setembro  de  2019,  às  11h00,  em  razão  do
indeferimento do pedido de prorrogação do Convênio Federal nº 840488/2016.

Desta  forma,  amparada  pela  jus fica va  enviada  pelo  e-mail,  esta  pregoeira  iniciou  a
sessão de pregão 19/2019, contudo não iniciou a  sessão de lances.  A  sessão foi  suspensa,  ficando o
retorno agendado para o dia 20/09/2019, às 15:00.

Não obstante a Sra. Fernanda Carneiro Costa da Silva, Assessora-Chefe da Subsecretaria de
Inteligência  e  Atuação  Integrada,  e  o  Sr.  Matheus  Henrique  Barroso  Cunha,  Diretor  de  Gestão  de
Processos, encaminharam o Memorando 1794 (7649572) e Memorando 589 (7687433) respec vamente
reafirmando a solicitação de cancelamento, conforme citado abaixo:

A  pedido  do  Subsecretário  de  Inteligência  e  Atuação  Integrada,  e  em  referência
ao Memorando.SEJUSP/DPR.nº  583/2019 (SEI 7648259),  considerando que  não  há  manifestação
formal  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  quanto  à  prorrogação  do  Convênio  n°
840488/2016, para o qual seria realizado o Pregão nº 1691001 – 19/2019, o Subsecretário solicita
que o referido Pregão seja cancelado, de modo a não haver execução de Convênio além do prazo de
sua vigência. (Memorando. SEJUSP/SUINT.nº 1794/2019)

Em razão de o termo final de vigência do Convênio Federal nº 480488/2016 ser dia 20 de setembro
de 2019 e não haver manifestação formal da Secretaria Nacional de Segurança Pública quanto à
respec va prorrogação,  solicita que o Pregão nº 1691001 – 19/2019 seja cancelado, nos termos do
Memorando.SEJUSP/SUINT.nº 1794/2019 (7649572). (Memorando.SEJUSP/DPR.nº 589/2019)

Nesse sen do, considerando a manifestação da área demandante do processo de compra,
a qual atestou a inviabilidade da prorrogação do Convênio Federal 480488/2016, o qual disponibiliza o
recursos financeiros  para  liquidar  a compra do objeto do Pregão 19/2019, tem-se o atendimento  ao
princípio da mo vação, pelo qual a Administração deve jus ficar a necessidade da revogação ou anulação
do edital, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 8.666/93.

2.2. Da Fundamentação Legal

Consoante explanado no Memorando 1794  (7649572)  e  Memorando 589 (7687433),  o
Subsecretario  de  Inteligência  e  Atuação  Integrada  e  o  Diretor  de  Gestão  de  Processos  solicitam  o
cancelamento do pregão, eis que manifesta indeferimento do pedido de prorrogação do Convênio Federal
n° 840488/2016, o qual é responsável pela des nação dos recursos para compra do objeto licitado,

O  Decreto  Estadual  nº  44.786/2008,  que  contém  o  Regulamento  da  modalidade  de
licitação Pregão no âmbito estadual, traz em seu art. 17, que a autoridade competente pela realização do
pregão poderá revogar a licitação por razões de interesse público,  decorrentes de fato superveniente
devidamente comprovado e que jus fique tal  conduta,  mediante decisão escrita  e fundamentada,  in
verbis:

Art. 17. A autoridade competente para aprovar a realização do pregão poderá revogar a licitação
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por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado e
que jus fique tal  conduta,  argüindo  anulação por  ilegalidade,  de  o cio  ou  por  provocação de
terceiros ou do próprio pregoeiro, mediante decisão escrita e fundamentada.

§ 1º A anulação do procedimento licitatório induz àquela do contrato.

§ 2º Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que ver
suportado no cumprimento do contrato.

§  3º  A  anulação  de  ato  não  induz,  necessariamente,  àquela  do  procedimento,  podendo  ser
aproveitados os atos legalmente pra cados antes da referida anulação.

No mesmo sen do é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA 473

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

Assim, da  leitura  dos  disposi vos  supra,  tem-se que, no  exercício  de  sua  competência
discricionária, a Administração Pública poderá desfazer seu ato anterior, por reputá-lo inconveniente ao
interesse  público decorrentes  de fato superveniente,  ao ser  constatado que houve indeferimento de
prorrogação do Convênio Federal 840488/2016, inviabilizando o repasse dos recursos financeiros para a
aquisição do Espectrofotômetro po Infravermelho com Transformada de Fourier, fato esse no ficado dia
18/09/2019  por  -email  (7643868)  e  dia  20/09/2019  Memorando  589  (7687433).   Informa-se  que  a
no ficação foi realizada após a publicação do respec vo pregão nos Diários Oficiais da União e do Estado
e jornal de grande circulação.

Ademais, importante salientar que a jurisprudência é pacifica ao admi r a possibilidade de
revogação  da licitação  pela  Administração,  a  qualquer  tempo,  quando presentes  razões  de interesse
público, supervenientes e devidamente demonstradas. Senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE.
PREGÃO  ELETRÔNICO.  REVOGAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPETITIVIDADE.  POSSIBILIDADE.  DEVIDO
PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. À Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário, é dado revogar o procedimento
licitatório, por razões de interesse público. Todavia, ao Poder Judiciário compete apenas avaliar a
legalidade do  ato,  de  maneira  que  lhe  é  vedado adentrar  o  âmbito  de  sua discricionariedade,
fazendo juízo a respeito da conveniência e oportunidade, bem como acerca da efe va existência de
interesse público.

5.  A revogação do certame é ato administra vo, exigindo, portanto, a  devida fundamentação e
mo vação (justo mo vo para seu desfazimento), assim como o cumprimento das disposições legais.

6. O art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administra vos prevê a possibilidade de revogação do
procedimento  licitatório,  em  caso  de  interesse  público,  "decorrente  de  fato  superveniente
devidamente comprovado, per nente e suficiente para jus ficar tal conduta". Por sua vez, o art. 18,
caput, do Decreto 3.555/2000, o qual regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão,
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dispõe que "a autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em
face de razões  de  interesse  público,  derivadas de fato  superveniente devidamente comprovado,
per nente e suficiente para jus ficar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de o cio ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado".

(STJ  -  RMS:  23360 PR 2006/0269845-7, Relator:  Ministra  DENISE ARRUDA, Data  de Julgamento:
18/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/12/2008)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO. ANULAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. 

1. A licitação, como qualquer outro procedimento administra vo, é susce vel de anulação, em caso
de ilegalidade, e revogação, por conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93
e  das  Súmulas  346  e  473/STF.  Mesmo  após  a  homologação  ou  a  adjudicação  da  licitação,  a
Administração Pública está autorizada a anular o procedimento licitatório, verificada a ocorrência de
alguma ilegalidade, e a revogá-lo, no âmbito de seu poder discricionário, por razões de interesse
público  superveniente.  Nesse  sen do:  MS  12.047/DF,  1ª  Seção,  Rel.  Min.  Eliana Calmon,  DJ  de
16.4.2007; RMS 1.717/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ de 14.12.1992.

(STJ  -  RMS: 28927  RS 2009/0034015-3,  Relator:  Ministra  DENISE  ARRUDA,  Data de Julgamento:
17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010)

Dessa forma, uma vez demonstrado que não há mais recursos financeiros capazes de suprir
a demanda, inviabilizando a con nuidade do processo,  entendo presente os  requisitos  legais  para a
revogação do Pregão Eletrônico nº 19/2019, por interesse público decorrentes de fato superveniente,
jus ficando, assim, o cancelamento do certame.

2.3. Do momento para a revogação da licitação -  análise sobre a necessidade (ou não) de
contraditório e ampla defesa

Nos termos do §3º, do art. 46, da Lei 8.666/93, quando for caso de revogação de certame
pela Administração Pública, deverá ser assegurado o contraditório e ampla defesa. No entanto, para tal,
importante analisar qual o momento da emissão do juízo de conveniência e oportunidade para saber se
será necessário ou não disponibilizar o contraditório.

Acerca do tema, a doutrina do professor Marçal Justen Filho[1] assevera:

(...) A revogação pode ser pra cada a qualquer tempo pela autoridade competente para aprovação
do procedimento licitatório. Cabe modificar afirma va para aprovação do procedimento licitatório.
Cabe  modificar  afirma va  con da  em  edições  anteriores  acerca  da  revogação  posterior  ao
encerramento da licitação, quando já adjudicado o objeto ao licitante considerado vencedor. Ao
contrário  do  que  defendera  anteriormente,  deve  reconhecer-se  competência  para  revogação  a
qualquer tempo, respeitados limites insuperáveis. O juízo de conveniência, exercitado por ocasião
da homologação,  não pode ser  renovado  posteriormente.  Porém,  o surgimento  de fatos  novos
poderá autorizar avaliação acerca da conveniência da manutenção dos efeitos da licitação. Diante de
fato novo e não obstante a existência de adjudicação do objeto a um par cular, a Administração
entre  o  poder  de  revogação.  Poderá  revogar  a  adjudicação  e  a  homologação  anteriores,
evidenciando  que  a  nova  situação  fá ca  tornou  inconveniente  ao  interesse  cole vo  ou
supraindividual a manutenção do ato administra vo anterior (Grifo nosso)
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 A jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU é no mesmo sen do:

Verifica-se  que  a  empresa  representante  foi  considerada,  pela  ECT,  a  licitante  classificada  em
primeiro lugar para três das nove regiões objeto da Concorrência 9/2004. O certame não chegou a
se concluído, pois foi revogado antes de sua homologação e da adjudicação do objeto da licitação.
No caso concreto, considero que o direito subje vo da empresa representante surgiria, apenas,
com a aceitação defini va da proposta e adjudicação do objeto da licitação. Assim, não há que se
falar em descumprimento, nessa etapa, do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais,
a revogação da Concorrência 9/2004 foi um ato discricionário e priva vo da Administração, cujas
razões fundamentaram-se no interesse público, não tendo a empresa representante, direta ou
indiretamente, dado causa á revogação.

(...) Ora, o direito adquirido surge com a aceitação defini va da proposta e adjudicação do objeto
da licitação. No caso vertente, não se chegou a tal ponto, eis  que o presidente em exercício da
empresa apelante acatou parecer de sua assessoria e resolveu revogar o processo licitatório. (...)

3. Revogação de licitação em andamento com base em interesse público devidamente jus ficado
não exige o cumprimento do §3º, do art. 49, da Lei 8.666/93. (...) 5. Só há aplicabilidade do §3º, do
art.  49,  da  Lei  8.666/1993,  quando  o  procedimento  licitatório,  por  ter  sido  concluído,  gerou
direitos subje vos aos licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em caso de revogação ou de
anulação onde o licitante seja apontado, de modo direto ou indireto, como tendo dado causa ao
proceder o desfazimento do certame.

(Acórdão 111/2007, Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar.)

(...)

Em que pese o julgado do TCU apresentado pela recorrente, a situação não era semelhante ao caso
ora analisado. Naquela, logo após a revogação, foi contratada empresa estranha ao certame para
prestar  o  mesmo  serviço  licitado,  sendo  que  a  empresa  vencedora  nha  o  direito  de  não  ser
preterida, nos termos do art. 50 da Lei nº 8.666/93. Quando ao ato administra vo leva à restrição
ou perda de direito, os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser observados, no
caso apresentado pela recorrente, tais preceitos não foram respeitados, mesmo diante da perda do
direito, por isso, o TCU determinou a anulação do ato revocatório.

Já no caso em análise, a revogação se deu antes da adjudicação,  portanto, não havia direito
subje vo da empresa vencedora, apenas uma expecta va de direito, caso houvesse contratação
para prestação do serviço licitado, o que não veio a ocorrer.

Nesta fase, depois de selecionada a proposta mais vantajosa e antes da adjudicação do objeto, há
um  novo  juízo  de  conveniência  e  oportunidade,  por  parte  da  Administração,  como  ensina  o
estudioso Marçal Justen Filho:

‘No  momento  final  da  licitação,  após  apurada  a  classificação,  exercita-se  novo  juízo  de
conveniência’ Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administra vos - 10ª ed. – São Paulo:
Dialé ca, 2004, pg. 455.

Portanto,  neste  momento  a  Administração  tem  a  oportunidade  de  confirmar  ou  revogar  o
certame, não sendo obrigatório o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
pois ainda não foi gerado direito subje vo à empresa vencedora, o que acontece somente com a
adjudicação e contratação, como já decidido pelo Superior Tribunal de Jus ça:

(...)

Trata-se de pedido de reexame interposto pela empresa Rodoviário União Ltda. contra o Acórdão
111/2007-Plenário,  mediante  o  qual  foi  considerada improcedente representação formulada por
essa  empresa  com o  intuito  de impugnar  três  leilões  realizados  pela  ECT  e  de  serem tornados
insubsistentes  os atos  revogatórios da Concorrência 009/2004.  Os procedimentos licitatórios em
questão nham por objeto a contratação de serviços de transporte rodoviário de cargas postais. No
que diz respeito à admissibilidade recursal,  manifesto-me de acordo com a proposta da unidade
técnica  no  sen do  de  conhecer  do  recurso.  Assim,  adentro-lhe  o  mérito.  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
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subje vo  de  nenhum  licitante.(...).(ACÓRDÃO  Nº  469/2010  -  TCU  –  Plenário,  Rel.  Min.
Benjamim Zymler).

In casu, o pregão eletrônico nº 19/2019 teve a sessão de pregão iniciada, contudo não
houve abertura de sessão de lances, estando o Pregão suspenso, conforme demonstrado na Ata Parcial e
Pregão - Suspensão de Pregão (7649020).

Dessa  forma, considerando que  o  objeto não foi  adjudicado e nem homologada,  nos
termos da jurisprudência supra, verifica-se ser possível a revogação do certame, não havendo que se
falar  em  descumprimento  do  princípio  do  contraditório  ou  ampla  defesa,  por  não  exis r  direito
adquirido por parte de nenhum dos licitantes.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto,  com fulcro  nos fundamentos  de fato e  de direito já  expostos,  esta
Pregoeira  propõe  a  REVOGAÇÃO  do  Pregão  Eletrônico  nº  19/2019  cujo  objeto  é  aquisição  de
Espectrofotômetro po Infravermelho com Transformada de Fourier, faixa espectral mínima de 5.000 a
550CM-1, alimentação  90 a 240V e 60HZ com seleção automá ca, nos termos do art. 9, inc. XIV, b do
Decreto 44.786/08 e art. 49 da Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente, 

Francielle de Souza Florido

Pregoeira

Gerente de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
20/09/2019, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 7692924 e o código CRC 3508184C.

Referência: Processo nº 1690.01.0003309/2019-32 SEI nº 7692924
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DESPACHO 

Interessado (s): Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública - SESP

Assunto: Solicitação de Revogação de Pregão

Neste ato representada pelo Sra. Superintendente de Infraestrutura e Logís ca, Ana Luísa
Silva Falcão, autoridade competente deste certame em conformidade com a Resolução SEJUSP N° 01, de
19 de Julho de 2019, vem apresentar sua decisão sobre solicitação de revogação, pelos mo vos abaixo
expostos:

I – DA DECISÃO

Após análise dos autos, referentes ao Pregão Eletrônico n° 19/2019, cujo objeto é aquisição
de Espectrofotômetro po Infravermelho com Transformada de Fourier, faixa espectral mínima de 5.000 a
550CM-1,  alimentação   90  a  240V  e  60HZ  com  seleção  automá ca,  e  diante  da  manifestação
da  Subsecretaria  de  Inteligência  e  Atuação  Integrada,  através  do  Memorando  1794  (7649572)  e  da
Diretoria de Gestão de Processos, através do Memorando 589 (7687433), ra fico os termos apresentados
pela Sra. Pregoeira Francielle de Souza Florido e decido pela REVOGAÇÃO do Pregão em tela.

 Atenciosamente,

Ana Luísa Silva Falcão

Superintendente de Infraestrutura e Logís ca
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Documento assinado eletronicamente por Ana Luisa Silva Falcão, Superintendente, em 20/09/2019,
às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 7693365 e o código CRC 037188D2.
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