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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 
 
 

DECISÃO Nº 01/2021 - CPL/SECAMI/2021 - SECAMI-CPL- 18548

                            

Processo SEI n° 201900015000906
Pregão Eletrônico n° 08/2020-SECAMI
REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

 

 

 

O Pregoeiro da Casa Militar, no exercício das suas atribuições regimentais designadas
pela Portaria nº 01/2021-SECAMI, com supedâneo no inciso IX do art. 38 bem como o caput do art. 49,
ambos, da Lei Federal nº 8.666/93, e art. 51 do Decreto Estadual nº 9.666/20, REVOGA O PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 08/2020-SECAMI, em atendimento ao Decreto Estadual nº 9.737/20, substitutivo do
Decreto Estadual nº 9.649/20, o qual determina a redução da prestação de serviços de terceirizados por
pessoas físicas ou jurídicas em 25% (vinte e cinco por cento). 

 

1) ALTERAÇÃO DA REALIDADE FISCAL DO ESTADO DE GOIÁS EM VIRTUDE DA
PANDEMIA DO COVID-19

Neste caso, como o certame ainda não foi finalizado, a administração optará por
republicar novo edital, com a diminuição do quantitativo total de trabalhadores e postos de trabalho,
a fim de adequar à nova realidade fiscal do Estado, desse modo o caráter competitivo da licitação irá se
alterar, haja vista a redução do objeto em disputa, o que levará mais participantes a se habilitarem.

No que se refere à possibilidade de revogação do certame antes da adjudicação, como é o
presente, a jurisprudência pátria é uníssona, vejamos:

[...]
4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente 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 titular de uma expectativa de direito não goza de garantia do contraditório.
7. Recurso ordinário não provido.
(RMS 23.402/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, Dje
02/04/2008)
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Mencione-se, ainda, o teor do julgamento do Agravo regimental no Agravo de
Instrumento nº 228.554-4 Minas Gerais, movido no Supremo Tribunal Federal. O relator, Ministro Cesár
Peluso assim se pronunciou:

"[...] Ora, antes da homologação da licitação, não exsurge aos concorrentes nenhum direito subjetivo capaz
de impedir a revogação da abertura do processo licitatório, por óbvia conveniência pública [...]
Nessas circunstâncias em que com a revogação nada sofreu a esfera dos direitos e interesses privados,
não havia lugar para observância de contraditório e ampla defesa, inerentes à cláusula constitucional
do justo processo da lei (due process of law), cujo alcance está em impedir ação arbitrária e lesiva ao
Estado." (Destacamos).

 

2) DA INTERVENÇÃO JUDICIAL (AUTOS PROJUDI Nº 5187221-61.2020.8.09.0051)

A empresa BR MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI impetrou ação de mandado de
segurança perante o Poder Judiciário Estadual em desfavor de ato administrativo lavrado pelo Presidente
da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado da Casa Militar, e em 18 de janeiro de
2021, a magistrada Lívia Vaz da Silva, prolatou sentença reconhecendo a perda superveniente do objeto e
declarando a ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de
Processo Civil.

Diante desse cenário muda-se o status do Pregão Eletrônico nº 08/2020-SECAMI de
"suspenso" para "revogado" bem como torna-se desnecessário o julgamento dos recursos administrativos
outrora interpostos, ou seja, com o reconhecimento do Poder Judiciário, que o Estado de Goiás, durante a
tramitação do procedimento licitatório resolveu fazer algumas alterações no edital para adequá-lo às
determinações constantes do Decreto Estadual nº 9.649/20, a Secretaria de Estado da Casa Militar
publicará novo edital, o qual sofrerá diminuição do seu objeto primitivo, com nova abertura de prazo para
formulação de propostas.

Por todo o exposto, REVOGO o Pregão Eletrônico nº 08/2020-SECAMI.

 

 
Goiânia, 25 dias do mês de janeiro de 2021.

 
 

Fernando de Lima Duarte - 2º Ten QOCBM
Pregoeiro

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 
RATIFICO em inteiro teor, a decisão a mim submetida, mantendo-a irreformável pelos

seus próprios fundamentos. Proceda-se a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08/2020-SECAMI, e,
em seguida a PUBLICAÇÃO de novo edital em atendimento ao Decreto Estadual nº 9.737/20.

 
Luiz Carlos de Alencar - Cel QOPM
Secretário - Chefe da Casa Militar

Goiânia, aos 25 dias do mês de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DE LIMA DUARTE, Presidente de
Comissão, em 25/01/2021, às 18:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ CARLOS DE ALENCAR, Secretário (a)-Chefe,
em 26/01/2021, às 14:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000017985964 e o código CRC E547FB9A.
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