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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2021 

JUSTIFICATIVA ANULAÇAO LOTE 02  

 

 

No dia 19/08/2021 o Município realizou a sessão pública para a disputa do pregão eletrônico nº. 

45/2021, cujo objeto é aquisição de produtos hortifrutigranjeiros, com a respectiva solução 

logística, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e das ações de 

assistência alimentar à rede socioassistencial, gerenciados pela Subsecretaria de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

 

A licitação foi realizada em face do fracasso dos lotes 01 e 03 do Pregão Eletrônico nº.09/2021, 

conforme homologação publicada no dia 23/04/2021. Considerando que os referidos lotes se 

tratavam das cotas principais do pregão, sendo que as cotas reservadas para os beneficiários da Lei 

Complementar 123/06 (lotes 02 e 04) foram bem sucedidas, resguardando-se assim os direitos das 

referidas empresas, definiu-se que os lotes do presente certame seriam destinados para a ampla 

participação de empresas. 

 

Desta forma, o edital nº. 45/2021, foi elaborado e publicado sem lote destinado para os 

beneficiários da Lei Complementar 132/06. Entretanto, por um equívoco no lançamento da 

licitação na plataforma de disputas licitacoes-e.com.br, o lote 02 foi destinado para participação 

apenas dos referidos beneficiários, configurando-se assim uma divergência entre o edital e as 

informações constantes no site. 

 

Tal situação inviabilizou que empresas que não se enquadrassem nos benefícios da referida lei 

participassem do lote 02, o que diminuiu o número de licitantes aptos a participar da disputa. Nesse 

ponto, torna-se importante destacar que no lote de ampla participação tivemos a participação de 

05 empresas e no lote reservado apenas 03 licitantes. 

 

Frente ao exposto, verifica-se que o equívoco no lançamento do pregão no sistema licitacoes-e 

concedeu um favorecimento indevido às empresas beneficiárias da referida norma, bem como 

restringiu de maneira indevida a competividade do certame, configurando assim um vício 
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insanável que acarreta a nulidade do referido lote. Configurada a ilegalidade do ato, o Município, 

com fulcro nas súmulas 346 e 473 do STF, abaixo colacionadas, no exercício do direito de 

autotutela, decidi anular o lote 02 do pregão eletrônico nº. 45/2021.  

 

Súmula 473 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 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. 

 

 

Posteriormente, será publicado um novo edital com o mesmo objeto do lote 02, sem a restrição a 

participação de qualquer empresa. 

 

 

/ 

 

 

Emerson Duarte Menezes 

Diretoria Central de Compras  
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