
  
JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020 
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2020   

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, neste ato, representada pela 
Pregoeira, nomeada através da portaria nº 64 de 11 de novembro de 2019, vem 
apresentar justificativa e tornar sem efeito o ato de adjudicação do objeto do Pregão 
em epigrafe, pelos motivos expostos abaixo:  

I – Objeto da Licitação:  

Trata-se de anulação do ato de adjudicação praticado na sessão realizada em 
03.09.2020, do Procedimento Licitatório nº 049/2020, na modalidade Pregão 
Eletrônico n.º004/2020, que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de Divisórias modular removível, inclusive portas, 
instalação/montagem para nova SEDE do CRF/MG localizada a Rua Rodrigues 
Caldas 493, Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG -  sob o regime de fornecimento 
integral, conforme definido no Anexo I - Termo de Referência do referido edital.  

II – Dos fatos:  

No transcorrer da Sessão de Abertura do referido Pregão Eletrônico, realizada no dia 
03.09.2020, quando da análise da Documentação de Habilitação relativa à qualificação 
Técnica da Empresa ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA 
EPP em relação ao Atestado de capacidade técnica e ao Certificado de 
conformidade demonstrou claramente que a empresa trabalha com espessuras de 
divisórias de 75 a 80 mm sendo que no Edital – Termo de Referência Anexo I desse 
processo deixa claro que a espessura das divisórias deverá ser de 85 mm sendo que 
no campo de observações de cada item – “ as medidas não descritas como 
mínimas, poderão ter variação de 5%” e “ Itens estruturais não serão aceitos 
variações para menos” - Na ocasião, o pregoeiro, a equipe de apoio nem os 
representantes das empresas licitantes participantes atentaram para o fato, não 
fazendo nenhuma menção de intenção de recurso. Desta forma, o objeto foi 
adjudicado à Empresa citada.  

Em relação à apresentação da Amostra/Catálogo conforme itens 7; 7.1; 7.2 e 7.3 do 
Edital foi enviado no prazo mencionado apenas o mostruário com a paleta de cores 
não sendo possível demonstrar a compatibilidade do objeto com os descritivos 
detalhados do Termo de Referência.  

Levamos também em consideração para o cancelamento da adjudicação o fato que a 
empresa vencedora entrou em contato através de outra empresa, denominada 
BRAVID INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sendo que tal conduta é vedada no Edital, 
conforme consta item 14.2. Anexo I do Edital.  

Posteriormente, visando à remessa à autoridade superior para fins de homologação, 
foi efetuada a análise dos autos pela Gerência Executiva Administrativa / Financeira, 
tendo sido constatado o não atendimento ao exigido nos itens relacionados acima. 



  
III - DA FUNDAMENTAÇÃO  

Inicialmente, torna-se necessário frisar que o Art. 37 da Constituição Federal de 1988 
dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

A Súmula 473/STF, decorrente do principio da legalidade, uma das mais conhecidas 
súmulas de Direito Administrativo, reforça o poder de autotutela administrativa, 
segundo o qual a Administração pode agir de ofício, sem a necessidade de 
autorização prévia do Poder Judiciário, para rever seus atos de ofício.  

O conteúdo da Súmula é também reproduzido no Art. 53 da Lei n.o 9.784/99, de 
acordo com o qual:  

"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos."  

Em complemento, há o dever da administração em observar o princípio da Vinculação 
ao Instrumento Convocatório, conforme se verifica no caput do Art. 41 da Lei n.o 
8.666/93:  

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao 
qual se acha estritamente vinculada."  

O edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de 
adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo 
princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da inalterabilidade do 
instrumento convocatório.  

A Administração e as licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no 
Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao 
contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-
ão ao edital. Nesse sentido, Diógenes Gasparini, "submete tanto a Administração 
Pública licitante como os interessados na licitação, os proponentes, à rigorosa 
observância dos termos e condições do edital".  

Desta feita, O CRF/MG deve observar os princípios que regem a sua atuação, 
principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve buscar sempre a 
satisfação do interesse coletivo, obedecendo ao art. 37 CF e art.3º da Lei 8.666/93.  

IV - DA DECISÃO  

Desse modo, esta Pregoeira, pelos motivos acima expostos, torna sem efeito o 
ato de adjudicação em favor da ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E 
MÓVEIS LTDA EPP  praticado na Sessão de Abertura realizada no dia 03.09.2020, 
referente ao Processo Licitatório n.º 049/2020 - Pregão Eletrônico  n.º 004/2020, ao 



  
tempo em que, resolve reagendar sessão de retomada para dar sequência ao referido 
processo.    

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2020.      

Wallan Araújo Camelo 
Gerente Executivo 

Administrativo/Financeiro  

Soraya Oliveira Ribeiro 
Pregoeira – Presidente CPL   


