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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Nota Técnica nº 176/SEJUSP/DCO/2020

PROCESSO Nº 1450.01.0051230/2020-78

 

A Diretoria de Compras da Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública, neste ato
representada por sua pregoeira Francielle de Souza Florido Milan, designada pela  Resolução SEJUSP nº
87, de 29 de novembro de 2019, publicada em 10 de julho de 2020, subs�tuída pela Resolução SEJUSP nº
139, de 07 de julho de 2020, vem apresentar sua jus�fica�va e propor a anulação parcial do pregão em
epígrafe, pelos mo�vos abaixo expostos:

 

1. 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 anulação cons�tui dever da Administração Pública
quando constatada vício insanável que macula o processo. Ou seja, quanto há ilegalidade, de oficio ou
por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do
art. 49 da Lei Geral de Licitações. Diferentemente da revogação, que 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

 

2. DA JUSTIFICATIVA

Trata-se de sugestão de anulação do lote 4 do procedimento licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico 121/2020 que tem por objeto a aquisição de eletroeletrônicos. Segue descrição do
item do lote 4 que será proposto a anulação:

Lote 4- BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE REFRIGERACAO: 50 LITROS;
CAPACIDADE RESERVATORIO: 50 LITROS; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 02 TORNEIRAS 01 PARA
COPO 01 PARA JATO/ESGUICHO; VAZAO: CONFORME FABRICANTE; TENSAO: 110V; BEBEDOURO
TIPO INDUSTRIAL - COLUNA/PRESSAO; GABINETE EXTERNO EM ACO INOX 430; APARADOR DE AGUA
FRONTAL EM ACO INOX 430 COM SISTEMA DE DRENO/ESCOAMENTO; RESERVATORIO ISOLADO
TERMICAMENTE; SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304; BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE
AGUA; REGULAGEM DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO; MOTOR HERMETICO CAPAZ DE
PROPORCIONAR REFRIGERACAO DE APROXIMADAMENTE 120 LITROS/HORA; GAS REFRIGERANTE
ECOLOGICO R134A; FILTRO PURIFICADOR DE FACIL ACESSO/MANUTENCAO; DIMENSOES
APROXIMADAS: 1350MM X 650MM X 550MM (ALT. X LARG. X PROF.); BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA

Á vista disso, insta frisar que foi solicitado no Pregão 121/2020 bebedouros refrigerados
com a capacidade de reservatório de 50 litros e que possuem motor hermé�co com capacidade de
proporcionar refrigeração de aproximadamente 120 litros/hora de água, conforme descrição do lote 4 no
Anexo I - Termo de Referência e item 2.1 do Edital. 

Por conseguinte, informo que nenhuma das empresas convocadas a encaminhar os
documentos habilitatórios e classificadas provisoriamente em primeiro lugar para o lote  4, conseguiu

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/227198
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atender todas as exigências habilitatórias do Edital 121/2020. Resumidamente, segue as empresas
convocadas e o mo�vo de sua desaprovação:

 BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME - CNPJ 27.147.298/0001-13
- não atendeu as exigências de regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-
financeira deste Edital. Não obstante, ao verificar a Ficha Técnica do produto encaminhada pelo
licitante (17531497) apura-se que o bebedouro da marca LIDER possui reservatório de 50 litros e
capacidade de 1º C à 14º C com vazão recomendada/nominal de 5000ml/minuto = 30 Litros/hora,
tendo vazão máxima de 60 Litros/hora, ou seja, não possui capacidade de proporcionar
refrigeração de aproximadamente 120 litros/hora conforme exigência da especificação deste lote.

DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI - CNPJ 32.396.720/0001-04 - foi reprovada no quesito
aceitabilidade da proposta, pois a empresa não conseguiu comprovar através do prospecto
apresentado a conformidade do seu item ofertado com as especificações exigidas no Termo de
Referência. Consta no prospecto que o equipamento da marca KNOX possui "capacidade de
atendimento 150 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de
água", ou seja,  possui capacidade de refrigeração de 30 Litros/hora, se usarmos os dados
constantes nessa informação, não proporcionando refrigeração de aproximadamente 120
litros/hora conforme exigência da especificação deste lote.

ADRIANA JÚNIA GODINHO - CNPJ 19.248.162/0001-71 - a empresa não
encaminhou os documentos habilitatórios nos termos do item 7.3.9 do Edital Licitatório e por isso
foi inabilitado no lote 4 do Pregão 121/2020.

LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - EPP -CNPJ 08.194.579/0001-82 - reprovada no quesito
aceitabilidade da proposta, pois a empresa não conseguiu comprovar através do prospecto
apresentado a conformidade do item ofertado com as especificações exigidas no Termo de
Referência. Conforme resposta de diligência (18253070), o fabricante do bebedouro de
reservatório  de 50 litros marca A FRISBEL  afirma que o equipamento "pode fornecer  17
Litros/hora de água gelada, podendo oferecer uma litragem maior de acordo com a temperatura
que a água estará", ou seja, não possui capacidade de proporcionar refrigeração de
aproximadamente 120 litros/hora conforme exigência da especificação deste lote.

Ocorre que, após a inabilitação do fornecedor BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER
EIRELI - ME, o fornecedor DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI figurou-se detentor do menor valor para o lote
4, e encaminhou tempes�vamente os documentos habilitatórios para análise. Desta forma, os
documentos referentes a qualificação técnica e aceitabilidade da proposta, sendo eles atestado de
capacidade técnica e prospecto,  foram encaminhados para Diretoria de Materiais e Patrimônio para
exame. Após avaliação, a Diretoria de Materiais e Patrimônio solicitou diligência visando esclarecimento
quando a capacidade de refrigeração em litros/hora do bebedouro. A empresa DELTA respondeu a
diligência reencaminhando e-mail do fabricante KNOX (17750287), conforme cito:

 
 Boa tarde,

Sobre a quan�dade de água fornecida de 120 litros por hora não condiz com nossa realidade de
bebedouros. O modelo KF05 atende 150 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome
em média 200 ml de água; segundo a NR a seguir:

NR 24 -

24.3.10 Água potável, em condições higiênicas, fornecida por meio de copos individuais, ou
bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios, e
o uso de copos colevos.

24.7.1.1 As empresas devem garan�r, nos locais de trabalho, suprimento de água potável e fresca
em quan�dade superior a 1/4 (um quarto) de litro (250ml) por hora/homem trabalho.

NR 18

18.4.2.11.4. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores,
por meio de bebedouro de jato inclinado ou outro disposi�vo equivalente, sendo proibido o uso de
copos cole�vos.
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18.37.2 É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por
meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições,
na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fração.

18.4.2.10.10. É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os
trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as
mesmas condições, na proporção de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou
fração.

Nosso produto está de acordo com a Portaria Inmetro nº 344 de 22/07/2014, conforme Registro
005794/2017.

Exemplo seria o Bebedouro de 200 Litros onde atende até 600 pessoas por hora, considerando
que cada pessoa tome em média 200 ml de água; no caso do de 200 litros, calculando em média
seria de 600 pessoas dividido por 5 copos de 200 ml dando 1 litro = 120 litros porem não por hora
e sim por quan�dade de pessoas. A re�rada de 120 litros de água por hora não deixaria o restante
de água que fica no reservatório na temperatura ideal de consumo, e sim o atendimento gradual
considerando que cada pessoal tome em média 200 ml de água. (grifo meu)

 

Deste modo, esta pregoeira consubstanciada nas diligências realizadas, pareceres da área
técnica e tendo em vista que a empresa DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI não atendeu as exigências de
aceitabilidade da proposta, na qual não comprovou que os itens ofertados estão em conformidade com o
exigido no Termo de Referência, INABILITOU a empresa para o lote 4 deste processo licitatório. 

Posteriormente, seguindo a ordem de classificação, a empresa ADRIANA JÚNIA GODINHO 
foi convocada, porém não envio os documentos habilitatórios para análise e por isso foi desclassificada.
Isto posto, após a inabilitação do fornecedor  ADRIANA JÚNIA GODINHO, a empresa LEANDRO LUIZ LEAL
SILVA - EPP foi convocada e encaminhou tempes�vamente os documentos habilitatórios nos termo do
item 7.3.9, e do mesmo modo, a pregoeira encaminhou os documentos referentes a qualificação técnica
e aceitabilidade da proposta para exame da Diretoria de Materiais e Patrimônio. Outrossim, após
avaliação, foi solicitada diligência a empresa LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - EPP visando esclarecimento
quando a capacidade de refrigeração em litros/hora do bebedouro, pois a informação estava omissa em
seu prospecto. O licitante respondeu a diligência reencaminhando e-mail do fabricante
FRISBEL  (18253070), o qual transcrevo:

Referente aos equipamentos de 50lts A Frisbel cer�ficada perante a Portaria 344 de 22 de julho
2014, nossos equipamentos passam por ensaios de eficiência energé�ca , onde acompanhando
esses ensaios , eles são feitos em um determinado ambiente quente e calculam a litragem de água
gelada hora á 10°c , fazendo com que nosso equipamento forneça 17l/h gelada , podendo oferecer
uma litragem maior de acordo com a temperatura que a água estará. (grifo meu)

Não obstante, a empresa  também se manifestou da seguinte forma:
Prezada Pregoeira,

Bom dia.

Segue abaixo informação oficial da FRISBEL, a fabricante dos bebedouros ofertados no lote 04. A
informação de 17 l/h é comprovada por testes de laboratório, seguindo o Inmetro na Portaria 344
de 22 de julho 2014. E vem na e�queta afixada no equipamento.

O edital fala em capacidade de refrigeração do Bebedouro de 50 litros, e como o nosso
equipamento possui reservatório de 50 litros, ele possui sim a capacidade de refrigerar todo o
volume que está no mesmo. Com relação a capacidade de refrigeração de 120 l/h, o edital fala que
o motor do equipamento deve ser capaz de proporcionar uma refrigeração aproximada de 120l/h (
sem citar a temperatura a ser a�ngida), ou seja, o motor que vem no equipamento pode até ser
capaz de refrigerar 120 litros, mas um Bebedouro com reservatório de 50 litros nunca terá a
capacidade de proporcionar uma refrigeração de 120l/h nas condições regulamentares do
Inmetro Portaria 344 de 22 de julho 2014, até mesmo por uma questão de espaço sico do seu
reservatório para isso.

Estamos ofertando o Bebedouro da marca Frisbel, com cer�ficação do Inmetro e qualidade
comprovada. Os mesmos são produzidos na fábrica em Bem/MG. Caso tenham interesse, podemos
agendar uma visita para diligência presencial do pessoal da SEJUS MG na fábrica, já na próxima
semana. Lá vocês poderão verificar o processo produ�vo e atestar a capacidade do equipamento.
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Outros fabricantes podem afirmar no papel que o seu bebedouro de 50 litros possui capacidade de
refrigeração de 120l/h, mas apenas no papel, pois não possuem nenhuma cerficação oficial (
INMETRO) comprovando isso, pode ter certeza.

Segue a Portaria 344 de 22 de julho 2014, a qual informa da obrigação de se ter cer�ficação do
Inmetro para comercializar os equipamentos de Refrigeração de Água -
hp://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002141.pdf . Sendo assim, acreditamos que a
SEJUS/MG, privando pelo bom uso do erário público, não irá adquirir 181 equipamentos de
refrigeração contrariando a legislação vigente, mesmo que essa exigência não esteja explicita no
edital dessa licitação, a legislação sobrepõem o edital. Nos colocamos a disposição. (grifo meu)

 

Deste modo, com intuito de subsidiar esta Pregoeira, no que concerne aos atos pra�cados
neste pregão, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual 44.786/2008, a resposta
da diligência foi direcionada  para a Diretoria de Materiais e Patrimônio, área demandante do processo
de compra em tela para análise e posicionamento.

Logo, a área encaminhou o Memorando 665 (18363553), o qual cito:
Senhora pregoeira,

 

Após receber as respostas das diligências realizadas junto aos fornecedores DELTA ELETROMÓVEIS
EIRELI - CNPJ 32.396.720/0001-04 (17750287) e LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP -
CNPJ 8.194.579/0001-82 (18253070), referentes aos ques�onamentos durante a análise dos
prospectos enviados para o lote 4, e após realizar consultas no mercado, observamos que há um
vício na especificação do item, na qual solicita que os bebedouros tenham capacidade de
refrigeração mínima de 120 litros de água por hora. Essa capacidade não é compa�vel com os
bebedouros industriais de 50 litros encontrados no mercado e os licitantes não atenderão na
integra a especificação, sendo qualquer aprovação passível de ques�onamentos já que será
descumprida exigência con�da no Termo de Referência do Edital. 

Diante disso, solicito que se verifique a possibilidade de anulação do lote 4.

Por fim, esclareço que a equipe de aquisições da DMP está em consulta ao Portal de Compras para
localizar item com a especificação mais adequada à pretensa aquisição, que será inserido em novo
Termo de Referência, para oportuno envio à DCO.

 

Assim, após manifestação das empresas par�cipantes e da área técnica, verifica-se que a
especificação do item bebedouros do lote 4 não condiz com a realidade de mercado.  Ademais, percebe-
se que um bebedouro com reservatório de 50 litros não possui um sistema de refrigeração capaz de
obter vazão de água gelada de 120 litros/hora, possuindo apenas a capacidade de refrigeração de todo o
volume de seu reservatório, ou seja, 50 litros. Consequentemente, para se produzir uma refrigeração de
120 litros/hora de água seria necessário que o bebedouro possuísse um reservatório superior, com um
sistema de refrigeração mais potente. 

Deste modo, percebe-se que o Termo de Referência não caracterizou o item que se
pretendia contratar de forma adequada e condizente. Insta frisar ainda, que nenhuma compra poderá
ser realizada sem a adequada caracterização de seu objeto, sob pena de nulidade do ato, conforme
menciona o art. 14 da Lei 8.666, de 1993.

Ademais, o objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade do Poder
Público, deve ser caracterizado de forma adequada, sucinta e clara e com todas as caracterís�cas
indispensáveis, afastando-se, evidentemente, as caracterís�cas irrelevantes e desnecessárias, que têm o
condão de restringir a compe�ção, de acordo com o exposto no art. 6º do Decreto Estadual 44.786/2008
e inciso I do art. 40 da Lei Geral de Licitações. 

Assim sendo, considerando que a especificação do item do lote 4 foi realizada de forma
inadequada, exigindo uma capacidade de refrigeração de 120 Litros/hora que um bebedouro de
reservatório de 50 litros não é capaz de realizar, conclui-se que o Edital 121/2020 está eivado de vício e
por isto apresenta-se jus�ficado a necessidade de anulação do lote 4 do Pregão supracitado, nos termos
do art. 49, caput, da Lei nº 8.666/93.



21/08/2020 SEI/GOVMG - 18377343 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=21710072&infr… 5/11

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Considerando os fatos narrados, insta esclarecer que tanto a anulação quanto a revogação
produzem fa�camente o desfazimento da licitação. Diferem, todavia, em seus antecedentes.

A revogação ocorre por conveniência da Administração Pública. É um ato discricionário.
“É o desfazimento da licitação acabada por mo�vos de conveniência e oportunidade (interesse público)
superveniente – art. 49 da lei nº 8.666/93” (Diógenes Gasparini[1]), respeitados os parâmetros legais,
tendo que ser coerente e jus�ficada.

Em regra, a revogação opera com efeitos ex nunc, ou seja, a par�r da decisão revocatória,
já que o ato ex�nto era eficaz e válido. 

A anulação é aplicada diante da constatação de vício que macula a  legalidade do ato.
Ocorre por prá�ca administra�va afrontosa aos princípios e normas. Detectado a mácula, é dever do
gestor a anulação do ato.

Com efeito, é o que se observa no presente caso quando o Edital Licitatório definiu as
especificações do bebedouro, objeto do lote 4, de forma inadequada e não condizente com a realidade
do mercado, tomando como pena a nulidade do procedimento para este lote.

A Lei 8666/93 prevê em seu art. 49 que a autoridade competente para a aprovação do
procedimento deve anular a licitação por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, senão vejamos:

 
Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente 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 terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por mo�vo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 desta Lei.

§ 3o  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

No mesmo sen�do, 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
poderá anular a licitação por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros ou do próprio
pregoeiro mediante decisão estrita e fundamentada, in verbis:

Art. 17. A autoridade competente para aprovar a realização do pregão poderá revogar a licitação
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:
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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.

SÚMULA 346

A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Assim, da leitura dos disposi�vos supra, tem-se que, no exercício de sua competência, a
Administração Pública poderá desfazer seu ato anterior, por reputá-lo inconsistente ou eivado de vícios
que o torne ilegal, conforme já constatado e jus�ficado anteriormente.

Ademais, importante salientar que a jurisprudência é pacífica ao admi�r a possibilidade de
anulação da licitação pela Administração, senão vejamos:

 
Constatadas ilegalidades no procedimento licitatório que possam ter
contribuído para a restrição do caráter compe��vo do certame, determinase
à en�dade promotora que adote as providências visando à anulação da
licitação.
Acórdão 2993/2009 Plenário (Sumário)

 

Enseja a anulação do respec�vo certame licitatório a descrição equivocada
do objeto da licitação que possa induzir as licitantes a erro na confecção de
suas propostas, bem assim se constatada a restrição ao caráter compe��vo
da licitação e a não-observância do princípio da seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração.
Acórdão 1474/2008 Plenário (Sumário)

 

Desta forma, apurada a ilegalidade, se impõe a Administração Pública a decretação da
nulidade do ato e a descons�tuição dos efeitos gerados. Discorrendo sobre o assunto, Maria Sylvia
Zanella de Pietro declara que "a Administração tem, em regra, o dever de anular os atos ilegais, sob
pena de cair por terra o princípio da legalidade"[2].

Declarado a nulidade, os efeitos serão considerados ex tunc, retroagindo as origens,
descons�tuindo todas as consequências geradas, pois se este não era legal, não produziu consequências
jurídicas válidas.

 

3.1. DO MOMENTO PARA A ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO - ANÁLISE SOBRE A NECESSIDADE (OU
NÃO) DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

 

Nos termos do §3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, quando for caso de nulidade do
procedimento licitatório pela Administração Pública, deverá ser assegurado o contraditório e ampla
defesa, in verbis:

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente 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 terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

 

§ 1o A anulação do procedimento licitatório por mo�vo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

 

§ 2o A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo
único do art. 59 desta Lei.

 

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=2571691&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001417&infra_hash=9b4a7d3c663158d4b0160b6f7b8840ccdd5e73f6ca7a09af14b93bed821e740f#_ftn2
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§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

 

§ 4o O disposto neste ar�go e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de
inexigibilidade de licitação.(grifo nosso)

Quanto a esta exigência, a doutrina do professor Marçal Justen Filho[1] assevera:

 
No entanto, há decisões do STF, STJ, TRF e TCU que afirmam que não é em todo caso de revogação
e/ou anulação que é necessário contraditório e ampla defesa. Os julgados afirmam que se a
licitação não foi concluída não existe direito adquirido e, portanto, não há necessidade de
contraditório e ampla defesa. (grifo nosso)

 

Neste sen�do, é 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, seguem jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU:
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,

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=59699&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001417&infra_hash=642b6e75fa65eafa45765ddcbfb1eb965a9983152ae14e9aefefc36d6f77ed47#_ftn1
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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
subje�vo de nenhum licitante.(...).(ACÓRDÃO Nº 469/2010 - TCU – Plenário, Rel. Min.
Benjamim Zymler).

Nesse sen�do, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Jus�ça:
“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49, § 3º, DA LEI 8.666/93. (…) 5. Só há
aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, quando o procedimento licitatório, por ter sido
concluído, gerou direitos subje�vos ao licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos 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” (MS 7.017/DF, Rel. Min. José Delgado,
DJ de 2/4/2001).

 

“Nos processos licitatórios de qualquer espécie, antes da homologação, têm os concorrentes
expecta�va de direito ao resultado da escolha a cargo da Administração, não sendo per�nente se
falar em direito adquirido. Verifica-se, pelo documentos acostados aos autos, que o procedimento
licitatório ainda estava em curso e, ao �tular de mera expecta�va, não se abre o contraditório”. (…)
a revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente
per�nente 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).

 

STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 23402 PR 2006/0271080-4 (STJ)

Data de publicação: 02/04/2008

Ementa: ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO REVOGAÇÃO –
CONTRADITÓRIO. 1. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. 2. Avaliação,
pelo Judiciário, dos mo�vos de conveniência e oportunidade do administrador, dentro de um
procedimento essencialmente vinculado. 3. Falta de compe��vidade que se vislumbra pela só
par�cipação de duas empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo
estabelecido. 4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é
perfeitamente per�nente e não enseja contraditório. 5. 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. 6. O mero �tular de uma expecta�va de direito
não goza da garan�a do contraditório. 7. Recurso ordinário não provido.

 

STJ - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 23360 PR 2006/0269845-7 (STJ)

Data de publicação: 17/12/2008

Ementa: licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa"). Entende, nesse aspecto, que
o contraditório e a ampla defesa somente são exigíveis quando o procedimento licitatório houver
sido concluído. Assim, "a revogação da licitação, quando antecedente
da homologação e adjudicação, é perfeitamente per�nente 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). 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

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8685178/recurso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-rms-23402-pr-2006-0271080-4
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2357668/recurso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-rms-23360-pr-2006-0269845-7
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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, 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 - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 23402 PR 2006/0271080-4 (STJ)

Data de publicação: 02/04/2008

Ementa: ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO –REVOGAÇÃO –
CONTRADITÓRIO. 1. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. 2. Avaliação,
pelo Judiciário, dos mo�vos de conveniência e oportunidade do administrador, dentro de um
procedimento essencialmente vinculado.

3. Ainda que não �vesse sido respeitado o contraditório, o ato revogatório não estaria eivado de
ilegalidade, porquanto a jurisprudência desta Corte de Jus�ça, nas hipóteses de revogação de
licitação antes de sua homologação, faz ressalvas à aplicação do disposto no art. 49, § 3º, da Lei
8.666/93 ("no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a
ampla defesa"). Entende, nesse aspecto, que o contraditório e a ampla defesa somente são
exigíveis quando o procedimento licitatório houver sido concluído. Assim, "a revogação da
licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente per�nente 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).

4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente
per�nente e não enseja contraditório. 5. 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. 6. O mero �tular de uma expecta�va de direito
não goza da garan�a do contraditório. 7. Recurso ordinário não provido.

 
STJ - RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA RMS 52126 AC 2016/0254746-0 (STJ)

Data de publicação: 20/04/2017

Decisão: a homologação da habilitação em Pregão, por si só, não garante ao vencedor direito a
sua adjudicação. Há apenas... mera expecta�va de direito de contratar, sendo certo, ainda, que
eventual celebração do negócio... DA DIALETICIDADE DESCUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO À ADJUDICAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO...

 

STJ - Decisão Monocrá�ca. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA: RMS 52126 AC
2016/0254746-0

Data de publicação: 20/04/2017

Decisão: a sua adjudicação. Há apenas mera expecta�va de direito de contratar, sendo certo,
ainda, que eventual.... ADJUDICAÇAO. EXPECTATIVA DE DIREITO. NAO OBRIGATORIEDADE DE
CONTRATAÇAO. RECURSO NAO PROVIDO. 1. Compete... da presença de direito líquido e certo,
sendo esse demonstrável de plano, porquanto não há falar...

 

 

STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA SS 2910 AL 2017/0220129-0 (STJ)

Data de publicação: 14/09/2017

Decisão: público.Antes da adjudicação há apenas mera expecta�va de direito. Inexis�ndo direito
líquido e certo... que a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor confere mera expecta�va de

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8685178/recurso-ordinario-em-mandado-de-seguranca-rms-23402-pr-2006-0271080-4
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direito de contratar... e adjudicação do serviço licitado. 6. O mero �tular de uma expecta�va de
direito não goza da garan�a...

 

 

STJ - Decisão Monocrá�ca. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA: SS 2910 AL 2017/0220129-0

Data de publicação: 14/09/2017

Decisão: .Antes da adjudicação há apenas mera expecta�va de direito. Inexis�ndo direito líquido
e certo à contratação... a homologação e adjudicação do serviço licitado. 6. O mero �tular de uma
expecta�va de direito não goza... do objeto da licitação ao vencedor confere mera expecta�va de
direito de contratar, sendo certo.

 

Por úl�mo, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais -TCE/MG informa:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCE/MG

Ex�nção de processo diante da revogação de licitação que obje�vava a concessão de uso do
edi�cio sede do Ipsemg

Trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Pleno, que julgou
improcedente a Representação n. 843.568, por não terem restado comprovadas nos autos as
irregularidades quanto à publicidade da Concorrência n. 001/10, referente à concessão onerosa de
uso de imóvel do Ipsemg para a implantação de empreendimento hoteleiro, bem como quanto aos
valores u�lizados para balizamento do preço mínimo de concessão de uso do citado edi�cio.
Naquela oportunidade, revogou-se a medida liminar de suspensão do certame anteriormente
determinada. Posteriormente, a referida Concorrência foi revogada pelo Ipsemg. Inicialmente, o
relator, Cons. Cláudio Couto Terrão, explicou que a revogação do certame é ato administra�vo
pra�cado pela autoridade competente, no exercício da autotutela. Afirmou ser tal ato cabível, no
caso das licitações, em regra, quando a Administração conclui que a contratação do objeto
licitado não atende ao interesse público, e, com base em critérios de conveniência e
oportunidade, ex�ngue o procedimento licitatório. Salientou que, por meio da revogação, a
Administração ex�ngue um ato válido, ou seja, editado em conformidade com a lei. Citou
ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem a revogação é ato discricionário,
pra�cado com fundamento em juízo superveniente em relação àquele segundo o qual o ato
revogado foi pra�cado. Aduziu que, no caso, a jus�fica�va adotada pela Administração para
mo�var a realização da licitação levou em consideração, essencialmente, as condições
mercadológicas do momento e a oportunidade de retorno econômico na u�lização de bem
público em empreendimento par�cular, ainda que tal empreendimento pudesse se vincular a
uma u�lidade pública mediata, a saber, o desenvolvimento da cultura. (...). O voto foi aprovado
por unanimidade (Recurso Ordinário n. 851.972, Rel. Cons. Cláudio Couto Terrão, 08.08.12).
h�p://www.tce.mg.gov.br/Imprimir.asp?codPagina=1111620333

 

In casu, o pregão eletrônico nº 121/2020, para o lote 4, não teve sua fase de habilitação
concluída, ou seja, não há empresa habilitada para este lote, tendo em vista que nenhum
fornecedor convocado conseguiu comprovar que seu item ofertado está em conformidade com o exigido
no Edital, haja vista a especificação do objeto para este lote estar incorreta e não condizente com o
mercado. Desta forma, não houve portanto habilitação e adjudicação do objeto, tão pouco
o lote foi homologado.

Portanto, considerando que não houve habilitação, adjudicação e homologação, nos
termos da jurisprudência supra, verifica-se ser possível a anulação 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

 

http://www.tce.mg.gov.br/Imprimir.asp?codPagina=1111620333
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Em face das considerações expendidas e por entender que os requisitos e princípios que
permeiam os atos da Administração Pública devem ser irrestritamente observados, nos termos do art. 9,
inc. XIV, b, do Decreto Estadual 44.786/08, esta Pregoeira propõe a ANULAÇÃO DO LOTE 4 do processo
licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020, cujo objeto é a aquisição de eletroeletrônicos, conforme
especificações, exigências e quan�dades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

 Dessa forma, encaminho os autos à autoridade superior para análise, consideração e
decisão, nos termos do art. 8º, inc. VII, do Decreto Estadual 44.786/08.

 

Atenciosamente, 

 

Francielle de Souza Florido Milan

Pregoeira Coordenadora 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
19/08/2020, às 16:26, 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 18377343
e o código CRC EB90E8CC.

Referência: Processo nº 1450.01.0051230/2020-78 SEI nº 18377343

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

  

DESPACHO 

 

  

Referência: Processo nº  1451044 000121/2020.

Assunto: Anulação do processo licitatório

Pregão Eletrônico 121/2020 - Objeto: Aquisição de eletroeletrônicos.

 

A Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública, neste ato representada pelo Sr.
Superintendente de Infraestrutura e Logís�ca Tiago Maduro de Azevedo, vem apresentar sua
decisão pelos mo�vos abaixo expostos:

 

I – DA DECISÃO

 

Nos termos do art. 8º, inc. VII, do Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril de 2008, e,
considerando as razões de fato e de direito expostas pela Ilustre Pregoeira, em sua manifestação - Nota
Técnica 176 (18377343), a qual acolho,  decido pela ANULAÇÃO do lote 4 do Pregão Eletrônico nº
121/2020, cujo objeto é a aquisição de eletroeletrônicos, conforme especificações, exigências e
quan�dades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

 

 

Tiago Maduro de Azevedo

Superintendente de Infraestrutura e Logís�ca - em subs�tuição

Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Tiago Maduro de Azevedo, Superintendente de
Infraestrutura e Logís�ca, em 19/08/2020, às 17:58, 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 18377502
e o código CRC 236BD436.
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