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DESPACHO DECISÓRIO DE ANULAÇÃO DE CERTAME 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS ELÉTRICOS, BEM COMO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

CONDICIONADORES DE AR NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA 

DA MATA – MG. 

 

 

     O Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata-MG, no uso de suas 

atribuições legais constantes da Lei Orgânica e do Regimento Interno desta Casa, 

 

Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e 

encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, com 

fundamento no teor do art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe o poder-dever de 

a Administração Pública anular o procedimento licitatório em virtude de eventual 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado; 
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Considerando as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que dão 

à Administração Pública a prerrogativa de anular seus próprios atos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;  

 

Considerando que, por questão de economia processual e eficiência 

administrativa, a pronúncia do vício é a medida mais adequada para reaver o 

procedimento licitatório; 

 

Considerando os entendimentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro e José 

Cretella Júnior, segundo os quais “a anulação pode ser parcial, atingindo determinado 

ato, como a habilitação ou classificação”1 e 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”2; 

 

Considerando a possibilidade da anulação parcial do certame, admitida pela 

doutrina e pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União constante dos Acórdãos 

697/2006, 1.904/2008, 3.344/2012, 2.264/2008, todos do TCU, Plenário, em especial 

este último ao mencionar que “[...] É possível, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, 

a anulação de ato ou fase da licitação, inquinado de vício que não afete a totalidade 

do certame, bem como dos atos e fases subsequentes, operada pela autoridade 

competente para a homologação, a qualquer tempo. Como consequência, o 

procedimento licitatório deverá ser devolvido para a comissão de licitação, a fim de 

 
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18a ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 359. 
2 CRETELLA JÚNIOR, José. Das Licitações Públicas (comentários à Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 

1993). Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 305. 
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que refaça os atos anulados, aproveitando-se os atos regulares e não afetados pelo 

vício já praticados”, 

 

Considerando a inadequação das especificações dos aparelhos de ar-

condicionado constantes dos itens 2.2, 2.4, 2.6 e 2.10 da planilha orçamentária do 

certame, e a necessidade de observância do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório e a impossibilidade de se alterarem os itens da licitação após o certame, 

o que poderia macular a lisura da licitação, 

 

Considerando também que, além das instalações  desta  Casa  não  

suportarem  o  ar modelo  “cassete  teto” e que seria mais adequado ao interesse 

público que os aparelhos sejam do tipo apenas frio, cujo valor é inferior ao 

“quente/frio”, modelo este licitado; 

 

 

DECIDE:  

 

a) ANULAR PARCIALMENTE os atos do certame licitatório objeto do Pregão 

Eletrônico nº 03/2022, reconhecendo e decretando a invalidação dos atos relativos 

ao Lote nº 02 (aquisição e instalação de aparelhos de ar-condicionado nas 

dependências da Câmara Municipal de Borda da Mata-MG), mantendo-se a validade 

dos demais atos; 
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b) DETERMINAR o REFAZIMENTO dos atos anulados a partir da etapa 

imediatamente anterior em que ocorreu o vício identificado; 

 

c) DETERMINAR a notificação da empresa responsável pelo projeto e pelos 

atos que deram origem à anulação deste certame; 

 

d) DETERMINAR a REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, com todas as correções 

devidas, para todos os fins de direito. 

 

e) DETERMINAR a fixação do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 

publicação desta decisão na imprensa oficial, para que a empresa contratada deste 

certame se manifeste sobre esta anulação, visando a garantia do exercício dos 

direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 

49, §3º, 109, inciso I, alínea “c”, e 110, todos da Lei de licitações.  

 

Registre-se, cumpra-se e publique-se. 

 
 
 

 
Jefferson Luiz Oliveira Rosa 

Presidente 
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