
 

 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 144/2019  

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO: n° 051/2019 

 

O Prefeito do Município de Nova Lima no uso das atribuições que lhe confere o artigo 

49, da Lei nº 8.666/93 e considerando, 

Foi publicado processo licitatório para O REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 

aquisição de medicamentos e correlatos, para abastecimento Farmacêutico do Município de 

Nova Lima., com abertura prevista para o dia 30/06/2020. 

A empresa COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSPITALARES 

 LTDA apresentou impugnação em face do referido edital, alegando, em síntese, o 

descritivo do item 048 do Termo de Referência (Budesonida 50 mcg/dose - suspensão aquosa 

- frasco 6 ml (120 doses)), restringe a competitividade entre os licitantes, uma vez que possuem 

apresentação de 50 mcg aerossol/spray nasal  em fraco com 60 e 200 doses. 

Aspirando salvaguardar os princípios da isonomia e ampla concorrência aos 

interessados e, considerando que a impugnação apresentada será avaliada pela equipe técnica e a 

urgência na aquisição dos demais itens que compõe o objeto do certame, a Secretaria Municipal de 

Saúde, pede a revogação do item 048 do processo licitatório, haja vista que mantê-lo no certame, sem 

que se conclua a análise da impugnação apresentada, poderia comprometer o lisura de todo o 

certame. 

A Administração Pública tem o poder/dever de revisar seus atos quando eivados de 

vícios de nulidade ou danosos aos interesses públicos; 

A Súmula 473, do STF que entende que: “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.” 

                                DECIDE: 

Pelos motivos elencados, revogar o item 048 do Processo Licitatório nº 144/2019, 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO: n° 051/2019 

Certifique, cumpra-se os atos decorrentes. 

 

Nova Lima, 26 de junho de 2020 

 

 

Vitor Penido de Barros 
Prefeito Municipal  

 


