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Campo Grande, 28 de maio de 2018.  

 
CONVOCAÇÃO DO PREGOEIRO PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO 
PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018  
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018  
 

Tendo em vista que após a adjudicação do Pregão Presencial 001/2018 
referente a Sessão Pública do dia 18/maio/2018, solicitamos orientação a 
assessoria jurídica do CRMV/MS referente a fase de lances ocorrida na sessão,  
após orientação recebida, declaro nulos os atos praticados após a abertura 
dos envelopes de proposta de preços, assim convoco as licitantes já 
credenciadas para a continuidade da sessão pública no dia 30/maio/2018 
[quarta-feira], às 14 horas, na sede do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul – CRMV/MS, a ser realizada na sala 
de Licitações, localizado no Térreo do edifício, à RUA Dr. Antônio Alves Arantes, 
263, Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS.  
 

Neste sentido, ficam convocadas as seguintes empresas:  
1- O. L. C. Júnior – ME; 
2- JB Turismo EIRELI – ME; 
3- Aquidauana Viagens e Turismo Ltda. – ME. 

 
 Destaco que considerando o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório e tendo em vista que a fase de lances verbais não ocorreu na forma 
como prevê o Edital de Licitação e o Decreto Nº 3.555/00 que regula o Pregão 
Presencial, a anulação parcial da sessão pública é medida que se impõe. 

 

Esclarecemos que referida anulação encontra respaldo não só nos 
princípios constitucionais e licitatório, mas também nas Súmulas 346 e 473, do 
Supremo Tribunal Federal, abaixo:,  

 
cujas normas transcrevo a seguir: 

 
Súmula 346. A administração pode declarar a nulidade dos seus 
próprios atos. 
 
Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 
se origina direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência e 
oportunidade, rejeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Ademais, a anulação pode ocorrer de forma parcial, como bem 
leciona MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: 

 

A anulação pode ser parcial atingindo determinado ato, 
como a habilitação ou classificação. 
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É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, sendo vedada a 
juntada de documento ou informação que deveriam constar originariamente do 
envelope de proposta ou de habilitação.  
 

Ressalto por fim que, além de disponibilizar a presente convocação no site 
deste CRMV/MS, no link “Licitações”, no campo referente ao Pregão Presencial 
01/2018, todas as licitantes serão avisadas mediante telefonemas e/ou e-mail, 
para que todos os interessados tomem conhecimento a respeito.  
 
Atenciosamente,  
 

 
 

ELIEZER VIVEIROS DA SILVA 
PREGOEIRO 
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