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Processo nº 27593/2019-1 

Assunto: Revogação do Pregão Eletrônico nº 048/2019 

 

 

 

       

DECISÃO 

 

 

 

Cuida-se de procedimento licitatório atinente ao Pregão Eletrônico nº 048/2019, 

para “contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, assistência 

técnica, testes, “start up” e demais serviços correlatos de 1 (um) sistema VRF (VARIABLE 

REFRIGERANT FLOW), de um sistema MULTI SPLIT DUTADO e de um sistema de 

exaustão, com garantia mínima conforme item 16 do Termo de Referência, “on site” (no 

local), para ser instalado na futura sede do Ministério Público do Estado do Ceará- MPCE”. 

 

Conforme informação de fl. 366, a Pregoeira da PGJ/CE, Claudia Lucio de 

Medeiros, sugere a revogação do certame, tendo em vista a impossibilidade de adequação do 

sistema à reabertura de prazo legal e, por consequência, à designação de nova data e horário 

para a sessão de disputa de preços. 

 

A pregoeira destaca que a licitação atualmente está suspensa, conforme decisão 

de fl. 347. Relata que, após as providências cabíveis, buscou o prosseguimento do certame, 

com a devida reabertura do prazo legal. Todavia, ao tentar retornar o certame para a fase 

oportuna (acolhimento de propostas), verificou que essa opção não se encontrava disponível 

no sistema, constando tão somente a fase de “abertura de proposta”, o que inviabiliza a 

retomada regular dos trâmites de praxe. Ressalta que, caso seja dado prosseguimento ao 

certame nos moldes atuais, as empresas não conseguirão cadastrar novas propostas, ficando 

o sistema tão somente disponível para abertura, por parte do pregoeiro, das propostas 

anteriormente já cadastradas. 
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No caso em destaque, verifica-se que houve a ocorrência de fato superveniente, 

devidamente demonstrado, que demanda a revogação do certame, uma vez que o 

prosseguimento regular do procedimento licitatório nos moldes atuais inviabilizaria o 

cadastramento de novas propostas por parte das empresas, mesmo tendo havido a sua 

retomada com a reabertura do prazo legal. 

 

Registre-se que o artigo 49 da Lei 8.666/93 autoriza que a autoridade 

competente revogue o procedimento licitatório por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado. Por conseguinte, acolhe-se a manifestação da 

Comissão de Licitação, motivo pelo qual resta revogado o presente Pregão Eletrônico nº 

48/2019. 

 

De logo, urge que a Comissão de Licitação envide esforços para abertura de 

novo pregão eletrônico utilizando o presente processo, considerando a necessidade de 

observância dos princípios da celeridade processual e da eficiência.  

 

Encaminhe-se à Comissão de Licitação. 

 

Fortaleza, 28 de janeiro de 2020. 

 

Hugo José Lucena de Mendonça 

Ordenador de Despesas 


