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TERMO DE ANULAÇÃO 

Despacho de anulação de processo licitatório, em razão de 
ilegalidade na especificação do objeto e tipo de licitação, do 
Edital de Licitação no 1429/2019. Referente: Pregão 
Presencial - Registo de preços n° 38/2019. 

O Prefeito Municipal de Riqueza, SC, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade a Lei no 8.666/93, art. 49, caput, assim como, ao item 25.3 do Processo 
Licitatório n. 1429/2019 Edital de Pregão - Registro de preços n° 38/2019, e 
CONSIDERANDO que em razão das falhas encontradas na descrição do objeto e tipo de 
licitação, proporcionando divergências entre o Edital e os participantes, e com vistas a alterar 
as informações necessárias a uma aquisição satisfatória. 

RESOLVE 

ANULAR o Processo Licitatório no 1429/2019, consequentemente, a modalidade 
Pregão Presencial - Registo de preços n° 38/2019, destinado à aquisição de lixeiras 
monobloco em plástico vazado destinadas ao departamento municipal de obras. Nos termos 
do artigo 109, 40  da Lei n. 8.666/93, ante o parecer jurídico 51/2019. 

Para tanto abre-se o prazo de 5 dias do recebimento deste por meio eletrônico, o 
direito ao contraditório e à ampla defesa prévia conforme preceitua o dispositivo 49, § 30 da 
Lei 8666/93, se de interesse das empresas participantes. 

Ciência 	aos 	licitantes 	pela 	publicação 	no 	endereço 	eletrônico: 
http://www.riqueza.sc.gov.br/licitacoes/indexldetalheslcodMapalteml9  107/codLicitacaof97ø7 1 #.WX9  
vZ4TyvlU. 

Riqueza/SC, 10 de dezembro de 2019. 

Ren.1d 'u-ller 
Pref& o de Riqueza 

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 675-3200 - E-mail: prefeitoriqueza.sc.gov.br  
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ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATOMO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 1429/2019 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N° 38/2019 
ATA DE SUSPENSÃO N° 1429/2019 

1- DO RELATÓRIO 

Trata-se de suspensão de sessão pública do Pregão Presencial no  38/2019 em face da 
seguinte suspensão: 

Abertos os envelopes das propostas verificou-se que a empresa ECOS &M 
COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI apresentou proposta 
com valor unitário em desacordo. Sendo este pregoeiro questionado pelas demais 
empresas participantes do certame, quanto ao item 6.1 do processo licitatório. Foi 
observado que as empresas não estavam preparadas para informar o preço global, 
mas unitário. A empresa citada acima, que apresentou o valor unitário em desacordo, 
questionou o item 6.1, visto que a licitação trata de preço global e o valor 
apresentado em sua proposta estaria de acordo. 
Houve grande debate, que acabou gerando alteração dos ânimos entre os 
representantes das empresas, desta forma foi suspenso o certame para análise. 

Foi solicitado parecer jurídico. É o relatório. 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO 

Adoto como fundamentação e razão de decidir o Parecer Jurídico n° 51/2019, que 
passa a fazer parte da presente decisão. 

IV - DA DECISÃO 

Face ao exposto, encaminho o presente processo ao Prefeito Renaldo Mueller, 
sugerindo que seja anulado o Processo Licitatório n° 1429-2019, acolhendo o parecer jurídico. 

Por fim, que se dê ciência aos licitantes pela publicação no endereço eletrônico: 
http://www.riqueza.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem!9  1 07/codLicitacao/8759  
S. 

Riqueza/SC, 09 de dezembro de 2019. 

Pregoeiro • atr. 475-8 
Município de Riqueza 

Rua João Mari, 55 - Centro— CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 675-3200 - E-mail: licitacaoriqueza. sc. gov.br  
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PARECER JURÍDICO 5112019 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES COMPRAS E CONTRATOS 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 1429/2019 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N°. 38/2019. 

RELATÓRIO 

Passados os autos a esta Assessoria Jurídica, após o pregão presencial no tipo 

menor preço global ter se iniciado, antes da etapa de lances, que, por sua vez, aberta a 

proposta Comercial das empresas, restou a análise de seu conteúdo, sendo que a 

Empresa ECOS & M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, 

apresentou a proposta com o valor unitário em desacordo. O pregoeiro foi questionado 

pelas demais empresas participantes do certame, quanto ao item 61 do processo 

licitatório. Ainda, observou-se que as empresas não estavam preparadas para informar 

o preço global, mas o unitário. A empresa citada acima, que apresentou o valor unitário 

em desacordo, questionou o item 6.1, visto que a licitação trata de preço global e o valor 

apresentado em sua proposta estaria de acordo. 

Houve grande debate, que acabou gerando alteração dos ânimos entre os 

representantes das empresas, desta forma o pregoeiro suspendeu o processo Licitatório 

para análise do processo licitatório. 

Foi assegurada vista dos autos a todos os proponentes. 

Ê o breve relato. Passa-se ao parecer. 

FUNDAMENTAÇÃO 

	 te 	O //e/q 

MurUC" o de R eZP iqu 

Inicialmente, cabe inferir que o procedimento licitatório se realiza mediante uma 

série de atos administrativos, pelos quais aquela entidade que pretende contratar 

analisa as propostas efetuadas pelos que pretendem ser contratados e escolhe, dentre 

elas, a mais vantajosa para os cofres públicos. Em razão disso, essa série de atos 

administrativos sofre um controle por parte do poder público. 

A discussão entre as empresas concorrentes, versa sobre o objeto da licitação, 

que requer o registro de preço para aquisição de lixeiras monobloco em plástico vazado, 

sendo: 

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.30910001-48 
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Item Quant. Unid Descrição do Objeto 
Valor 

Unit. Max. 
R$ 

1 200 CJ 
Conjunto com (02) lixeira monobloco, pn70, em plástico vazado, 
capacidade 80 litros, com suporte em tubo metálico galvanizado 
de 3 polegadas, parede 1 .2Omm. comprimento 1.30m 

372,50 

2 200 UN 
Lixeira monobloco com (01) caixa 12N70, em plástico vazado, 
capacidade 80 litros com suporte em tubo metálico galvanizado 
de 3 polegadas Parede 1.20mm, comprimento 1.30m. 

237,50 

3 100 UN 
Lixeira monobloco cap. 80 litros, cores variadas diam, 350mm 
larg, 450mm comprimento 510mm altura polietileno de alta 
densidade. 

150,00 

O preâmbulo do processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - 

REGISTRO DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Acontece que, na descrição 

do item 6— DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, subitem 6.1 a proposta 

contida no envelope n.° 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos 

subitens a seguir: alínea c.1. Em caso de divergência entre os preços unitários, preço 

total e por extenso, serão levados em consideração os primeiros. Conforme a descrição 

narrada a cima, o pregoeiro deve utilizar o preço unitário. Se o tipo era menor preço 

global, que é o preço total, não pode em caso de divergência entre os preços avaliar 

pelo preço unitário. 

Observa-se que para dirimir a controvérsia apontada sem prejudicar o interesse 

dos licitantes e do Erário, se faz necessário a invalidação da licitação e, 

consequentemente, a realização de um novo certame, isento de quaisquer contradições 

ou obscuridades, que possam comprometer a execução dos serviços a serem 

contratados. 

O controle que a Administração exerce sobre os seus atos caracteriza outro 

princípio administrativo: o da autotutela administrativa. Esse instituto foi firmado 

legalmente por duas súmulas. 

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal - "A Administração Pública pode 
declarar a nulidade dos seus próprios atos" 

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal - "A Administração pode anular 
seus próprios atos quando eivados de vícios que os tomam ilegais, porque 
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e 
oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial". 

Essas súmulas estabeleceram então que a Administração poderá revogar, por 

motivo de interesse público, ou anular, em razão de ilegalidade, seus atos. 

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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Acerca da revogação e anulação da licitação, dispõe a lei n° 8.666/93: 

Art 49. A auton'dade competente para a aprovação do procedimento 
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

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

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

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

§ 40 O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do 
procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

Sobre quando se deve anular e quando é cabível revogar a licitação, Marçal 

Justen Filho explica que "na revogação, o desfazimento do ato administrativo não 

decorre de vício ou defeito. Aliás, muito pelo contrário. Somente se alude à revogação 

se o ato for válido e perfeito: se defeituoso, a Administração deverá efetivar sua 

anulação. A revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato 

relativamente ao interesse público"1  

Como prevê o artigo em questão, a autoridade pública poderá revogar o 

procedimento licitatório por razões de interesse público, decorrentes de fato 

superveniente devidamente comprovado. Esse fato novo, portanto, deve contrariar o 

interesse principal da Administração Pública, que é atender as prerrogativas da 

sociedade. Esse fato superveniente não era esperado pela Administração e a sua 

ocorrência não condiz com o objetivo do procedimento, devendo, dessa forma, ser 

revogado, justificadamente. Tal fato macula o procedimento, contrariando o interesse 

público. 

A anulação, por sua vez, é o meio utilizado quando o ato específico ou todo o 

procedimento é ilegal. O ato administrativo quando realizado em discordância com o 

preceito legal é viciado, defeituoso, devendo, assim, ser anulado. Neste caso, não há 

margem para a Administração deliberar sobre o atendimento ao interesse público; a 

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários á lei de licitações e contratos administrativos. 7a ed. São 
Paulo: Dialética, 2000. pág. 480.  
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mera quebra de premissa de lei ocasiona o vício, sendo passível de anulação, suscitada 

de ofício pela autoridade ou por terceiros interessados. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ainda, explica que "a anulação pode ser parcial, 

atingindo determinado ato, como a habilitação ou classificação" 2 

José Creteila Júnior leciona que "pelo princípio da autotutela administrativa, 

quem tem competência para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o poder-dever 

de anulá-lo, se houver vícios que os tornem ilegais" 

Denota-se que na situação concreta houve um equívoco quanto a descrição do 

objeto do processo licitatório item 2 e quanto as obrigações da empresa vencedora no 

item 18.1 f que remete ao item 2.4 que inexiste no edital. 

A Lei 8.666/93 em seu Artigo 109, inciso 1 alínea c, assim disciplinou: 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem: 
- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 

da lavratura da ata, nos casos de: 
c) anulação ou revogação da licitação; (grifei) 

Por todas as lições aqui colacionadas, verifica-se, in casu, que se trata de 

anulação do procedimento licitatório uma vez que defeituoso o ato, leia-se, o Processo 

Licitatório n°. 1429/2019. 

Nos termos do artigo 49 §30, da Lei 8.666/93 notifica-se os participantes para 

oferecerem recurso se assim desejarem. 

CONCLUSÃO 

Ante ao exposto, esta Assessoria Jurídica sugere que seja anulada o Processo 

Licitatório ante a existência de vício insanável. 

Salvo Melhor juízo, é o parecer. 

Riqueza/SC, 09 de dezembro de 2019. 

2 D1 PIETRO, Maria SyMa Zaneila. Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2005. pág. 359. 
2  CRETELLA JUNIOR, José. Das Licitações Públicas (comentários à Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993). Rio de 
Janeiro: Forense, 2001. pág. 305.  
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