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PARECER IURÍDrCO Ne 467 /2021
DE LAVRA: ASSESSORM JUNÍOTCA / TICITAçÔES E CONTRATOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 2O4g / 2O2I
TOMADA DE PREçOS Ns 004/2021

ASSUNTO: PROCESSO LICITATÓRIO.
TOMADA DE PREÇOS. LEI Ns 8.666193.
REVOcAÇÂo.

1. RETATÓRIO

Trata-se de solicitação para análise e manifestação quanto a possibilidade de
REVOGAçÂo da TOMADA DE pREços Ns 004/2021, cujo objeto é a,,coNTRATAçÃo
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIçOS DE REFORMA DO
PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAçÂo No MUNICÍPIo DE sANTA IZABEL Do
PAR/í".

A EMPTESA R. M. T. CONSTRUçÂO DE EDIFÍCIOS EIRELI, EM PCdidO dE
esclarecimento referente ao certame identificou que a composição unitária dos itens
7'L'9,7'9'10 e 1'0.4.13 da planilha orçamentária constam com o código lozz36com fonte
SINAPI' Entretanto, este item não consta na base de dados, trata-se de erro de digitação.
Pois o código correto é 702235 com o valor de R$ 433,04, a inconsistência foi corrigida e
a composição LZ passou a ter o valor de R$ LO.32SJS enquanto o valor calculado para a
composição 13 é de R$ 9.038,03. Ademais, o item 86935 utilizado na composição unitária
do item L0.4.t3 é questionado acerca da utilização de valor inferior ao do SINApl. o valor
do item questionado foi corrigido para R$ 239,34 correspondente a 96,LSo/o do valor
estimado.

É o breve relatório.

2,DAANÁIISE

De início, convém destacar que compete à esta AIUR, 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.
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Portanto, isenta-se de toda e qualquer responsabilidade relativa à obtenção de
valores, justificativa, quantidades,limitando-se exclusivamente aos ditames legais.

A respeito do tema revogação, é importante destacar que a Administração exerce poder
administrativos sobre os seus atos, o que caracteriza Princípio Administrativo da Autotutela
administrativa.

Na lei de licitações, a revogação possui fundamentação legal no art.49 da Lei Ns 8.666/93.
Vejamos:

Art.49. A autoridade competente nara a aprovação do

No tocante ao tema, a respeito da liberdade e discricionariedade pertencente a
Administração à prática do ato de revogação, mencionamos a doutrina de Marçat lusten Filho:

"No exercício da competência discricionária, a Administração desfaz seu

ato anterior por reputá-lo incompatível com o interesse público. A
revogação pressupõe que a Administração disponha da liberdade para
praticar um certo ato ou para determinar alguns de seus aspectos. Após
praticado o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia

ser melhor satisfeito por outra via. promoverá, então, o desfazimento do
ato anterior. A isso se denomina de revogação.,,

Neste passo, é possÍvel a revogação do certame, haja vista o interesse público na
manutenção do processo licitatório, trata-se do poder-dever da Administração, com
fundamentos na Súmula 473 do STJ que preceitua que "A administração pode anular

p.o."di*"rto .o-"nt" ood".á ."rogr. , li.it ção po. .rrõ", d"
interesse núblico decorrente de fato supe.veniente devidamente
comprovado. pertinente e suficiente para iustificar tal conduta.
derendo anrlá-I, Fo. il"grlidrd". de ofí.in n, po. p.oro.rção d"
terceiros.mediante oarecer escrito e det idamente fundamentado.
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não se originam direitos: ou revogá-los. por razão de interesse público. respeitados
os direitos ad{uiridos.e ressalvada. em todos os casos. a apreciação iudicial".
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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 Iicitação.

3. CONCLUSÂO

Por todo o 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, poÍ razões de interesse público, decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, entendemos ser possível a REVOGAÇÃO, desde que atendidos os ditames legais
supramencionados, cabendo a autoridade administrativa superior, a decisão pela
revogação.

E este o parecer. S.M.f.

RETORNAM.SE OS AUTOS.

Santa Izabel do pará, 03 de novembro d,e Z)Zt.

MARCELO Assinadodeforma

^ Bâ1,?,:llâ,,mr^tnü,^
25215 ptRES:74S38225215

MARCETO DA ROCHA PIRES

oAB/PA 23.276
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