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PARECER IURÍDrCO Ne 391 / 2O2L
DE LAVRA: ASSESSORIA IURÍDICA / LICITAÇÔES E CONTRATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 1457 /202L
TOMADA DE PREÇOS Ns001/202I-PMSIP

ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO. TOMADA
DE PREçOS. LEr Ne 8.666/93. REVOGAÇÃO.

1. RETATÓRIO

Trata-se de solicitação para análise e manifestação da possibilidade de revogação do

PROCESSO ADMINISTRATM Ne L4S7 /2021, em que tramita a licitação na modalidade

TOMADA DE PREÇOS Ns 001/2O2L, cujo objeto é a "GoNTRATAÇÃO DE EMPRESA DE

ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIçOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE

ENSINO FUNDAMENTAT PERGENTINO MOURA".

A empresa TERRA LUZ CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, solicitou PEDIDO

ESCLARECIMENTO da comissão permanente de licitação, requerendo a REVOGAÇÃO

CERTAME pelos seguintes motivos:

1 - Ao analisar a planilha orçamentária do processo foi identificado à ausência de

serviços de ADMINISTRAçÃO LOCAT DA OBRA, item obrigatório exigido no termo de

referência, acompanhado de um Engenheiro Civil ou Arquiteto, como próprio edital cita.

2 - Em relação ao BDI, a planilha apresentada está com referência DESONEMDA, e

na composição de BDI o item "CPRB" está com 0% (zero), sendo necessário o acréscimo do

CPRB no BDI de 4,5o/o conforme o Artigo 7o - A da lei no. 72546/20LL.

Em análise pela empresa MNB AMORAS, contratada da PMSIP, conclui-se que a há erro

material técnicos nos itens 1. Orçamento; 2.CPU; 3.BDI e 5. Cronograma, sendo necessário fazer

as devidas correções.

Por este motivo, a CPL encaminhou para esta AJUR.

É o breve relatório.

2. DA ANÁLISE

De início, convém destacar que compete a esta AJUR, prestar consultoria sob o prisma

estritamente da legislação vigente e pertinente, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos

à conveniência e a oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à

esfera discricionária do ordenador de despesas, tampouco, examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa, orçamentária e/ou financeira.

Portanto, isenta-se de toda e qualquer responsabilidade relativa à obtenção de valores,

justificativa, quantidades,limitando-se exclusivamente aos ditames legais.
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Neste passo, é possível a revogação do certame, haja vista o 
- 
interesse público de

manutenção do processo licitatório, conforme exposto pela tomada de preços' trata-se do

poder-dever da aOministraçao. com fundamentos na Súmula 473 do ST que preceitua que ',Á

administraçao poarãiã* próprios atos, quando eívados de vícios que os tornam ilegaís'

'os 
direitos adquiridos,á ressalvada, em todos os casot, a apreciaçdo iudicial"'

Desde modo, verifica-se pela leitura dos dispositivos e súmula acima mencionados a

possibilidade de revogar o procedimento licitatório, carretando, inclusive, o desfazimento dos

efeitos da licitação.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, considerando que o Estatuto das Licitações Públicas' em Seu artigo 49'

estabelece que a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá revogar a

licitação, por razões de interess. p,iUti.o, à..o.r.nt. de erro téãnico devidamentt-tj-TPl:Y9:'

pertinente e suficiente para justificar ;i conduta, entendemos ser possível a REVOGAÇAO'

cabendo a autoridade Administrativa superior a decisão expedindo-se o Termo de Revogação'

A respeito do instituto da REV0GAÇÂo, vejamos o disciplinado na Lei ne 8666/93t

Art.49.

RETORNAM.SE OSAUTOS.

É este o parecer. S.M.J.

Santa Izabel do Pará, 21 de setembro de 2021'
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MARCELO DA ROCHA PIRES

ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL - PMSIP
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