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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO 09/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 
 
Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, justificamos a revogação de item do Processo 
Licitatório 09/2020, Pregão Eletrônico 01/2020, cuja abertura ocorreu no dia 17/03/2020. Trata-se de 
procedimento licitatório que teve como objeto a aquisição de medicamentos e materiais médico-
hospitalares para atendimento às demandas internas do CISTM, na forma do Edital e seus anexos. 
 
Cabe destacar que o Pregão Eletrônico nº 01/2020 teve todos seus atos devidamente publicados no 
Diário Oficial dos Municípios Mineiros (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg) e também na home page 
do CISTM, conforme determinação legal. 
 
A sessão eletrônica deu-se dentro da normalidade, mas, após finalizado o certame, foi constatada a 
diferença no valor negociado no item 73 (Flumazenil 0,1 mg/ml, ampola de 5ml) em relação ao valor 
comercializado pelo CISTM poucas semanas antes da realização deste certame e ainda orçamento atual, 
de abril de 2020, demonstrando a grande diferença do valor negociado no Pregão Eletrônico 01/2020 e 
os valores de mercado atuais. 
 
Convém ressaltar que, se compararmos o valor referencial máximo citado no edital, o valor negociado 
na sessão do Pregão para o item ficou equiparado. Mas, o valor mencionado no edital é tão somente o 
valor máximo que pode ser comercializado para venda a órgãos públicos, conforme preconiza a Tabela 
CMED. 
 
Assim sendo, mesmo que o edital mencione um valor específico, resta claro que aquele é o valor 
máximo que o Consórcio poderia pagar, mas também é transparente a presunção da aquisição dos itens 
pelo menor preço, face ao interesse público. 
 
Assim sendo, cumpre-nos arrazoar que, se no mercado há propostas com valores inferiores ao citado na 
referida tabela CMED mencionada no Edital, é óbvio que o mais eficiente é adquirir o citado 
medicamento pelo valor menor. Ora, veja abaixo a demonstração dos preços por valor de ampola: 
Preço pago pelo CISTM em novembro/2019, por ampola: R$12,90; 
Preço cotado em 01/04/2020, para compra direta: R$12,50; 
Preço negociado no PE 01/2020: R$100,00. 
 
Assim sendo, após elencadas as justificativas acima, torna claro o mérito da revogação do item 73 do 
certame já citado, pelo fato de ser lúcida a necessidade de melhor negociação dos preços. Destaque-se 
que, na ocasião do certame, apenas uma licitante concorreu para negociação neste item. Assim, por 
mais que se aprecie a convicção na condução do procedimento licitatório realizado, haverá a 
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possibilidade de melhor negociação com a presença de possíveis novos participantes com nova 
publicação do edital, ampliando desta vez para ampla participação de quaisquer empresas do ramo.  
 
Considere-se que, em observância ao valor médio do mercado apresentado no Edital, o valor negociado 
está equiparado; porém, se há a possibilidade de aquisição por um menor preço – como os atualmente 
praticados - o CISTM não pode furtar-se de buscar a melhor e mais eficiente aplicação dos recursos 
financeiros para as suas aquisições, pois, afinal, a boa gestão dos recursos públicos permeia todas as 
ações do CISTM. 
 
De tal modo, em comparação aos valores passíveis de serem renegociados em nova sessão licitatória e 
após constatada a grande diferença nos preços deste medicamento, DECIDO pela revogação do item 73 
do Processo Licitatório 09/2020, Pregão Eletrônico 01/2020 e a promoção de novo certame na tentativa 
de melhor negociação entre os licitantes e o CISTM. 
 
Cumpre-nos advertir que a revogação de um processo licitatório, ou mesmo a revogação de itens de 
determinado processo licitatório, é uma conduta passível de ser realizada pelo ente contratante mesmo 
após a adjudicação do certame. Assim, aplica-se a sistemática proposta pelo art. 49 da Lei 8.666/93, cuja 
redação se dá nos seguintes termos: 

 
Art. 49.  A autoridade 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, [...] mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
Desse modo, resta à Administração pugnar pelo instituto da revogação do item 73 do Pregão Eletrônico 
01/2020, com a finalidade de promoção de novo certame com maior amplitude da divulgação do seu 
edital, a fim de melhor atender o interesse público, adquirindo os itens com valor mais justo. Isto 
porque a Administração, com a aplicação do Princípio da Autotutela, pode, a qualquer tempo, rever 
seus atos e, consequentemente, revogá-los, conforme nos ensina a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal 
Federal – STF, conforme segue: 
 

Súmula nº 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. (grifo nosso) 

  
Porém, esclareça-se que a presente revogação do item 73 do Edital do Pregão Eletrônico 01/2020 é 
absolutamente excepcional e está devidamente justificada, pautando-se pelos princípios da seriedade 
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da Administração e da boa-fé. Dessa forma, atendendo os princípios da razoabilidade; da 
economicidade; e ainda no princípio da eficiência, o CISTM decide pela REVOGAÇÃO do item 73 e todos 
os atos a eles relativos, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, concluindo-se que deve ser 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, na esteira do art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição 
Federal. 
 
Uberlândia-MG, 04 de abril de 2020. 

 

 
Dário Borges de Rezende 
Presidente do CISTM 
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DESPACHO DE REVOGAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 09/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 
                                                                                                          

Despacho de revogação de item do Processo Licitatório 09/2020, 
em razão do interesse público.  

 
  
               O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro – CISTM, 
diante das justificativas apresentadas e considerando a necessidade de melhor negociação dos preços 
para itens do certame acima citado e para melhor atender ao interesse público,  

 
 
RESOLVE: 
 
 
REVOGAR em todos os seus termos, por interesse público e conforme justificativa anexa, o 

item de número 73 do Pregão Eletrônico 01/2020, Processo Licitatório tombado sob o nº 09/2020, cujo 
objeto é a aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares para as demandas internas do 
CISTM. 

 
Com isso, resguardado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, fica concedido o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos da alínea “c” do inciso I do art. 109 da Lei Federal nº 
8.666/1993, para manifestação de interposição de recurso administrativo, nos termos e formas da 
legislação vigente. 

 
 
Uberlândia-MG, 04 de abril de 2020. 

 

 
Dário Borges de Rezende 
Presidente do CISTM 

 
 


