
Ia.dasg..iE=
CAMARAMUNICIPALDECURURUPU

CNPJ: 11.045.689/0001-97
Rua Getulio Vargas, nQ 01 -Centro -Cururupu  -Maranhao

PARECER JURIDICO N° 001/2020

jusTiFicATivA DE  REvOGACAO  DO  pROcEssO DE  LlcITAeAO TolviADA DE  pREcOs

NO 001 /2019

I -DO OBJETO

Trata-se  de revogagao do procedimento licitatorio na modalidade Tomada de Pregos, que

tern como objeto  a  contrataeao de empresa  do  ramo de engenharia civil para execugao da obra

de reforma e ampliaeao das instalag6esfisicas da Camara  Municipal.

11 -DA SiNTESE DOS FATOS

A   administrac;ao  encontrou  alguns  equivocos  na   planilha  ongamenfaria   do   Edital   da

Tomada  de  Pregos  n°  001/2019.  Sob  esta  evidencia,  a  licitag5o  nao  atingifa  a  finalidade de

assegu rar a maior vantajosidade para Admin istragao pd blica, n ao d ando con cregao ao prin ci'pio

da eficiencia, entende-se cabivel a  revoga?ao do procedimento, permitida  pelo art.  49 da  Lei n°

8666/93,  caso o  Edital nao seja  corrigido. Desta forma, em observancia aos princi'pios basilares

da   Constituieao  e   da   lei   8.666/93,   o   processo   sera   submetido  a   decis2io   da   autoridade

competente,  em  conformidade com  o que disp6e o  artigo 49  da  lei  8.666/93,  e a  decisao sera

pela REVOGACAO DO  PROCESSO DE  LICITACAO TOMADA  DE PRECOS N° 001/2019.

Ill  -DA FUNDAMENTACAO

lnicialmente, ou mpre-nos salientar que a  Adrrin istraeao iniciou o procedimento licitat6rio

objetivando a contrataeao de empresa do ramo de engenharia civil para execug5o da obra

de reforma e  ampliaeao das  instalag6es fisicas  da Camara Municipal.  Conv6m mencionar

qu e foram detectados algu n s equ ivocos n o Edital qu e n ao podem ser san ados atrav6s de errata ,

especificamente no projeto  basico  da  engenharia, onde fora detectado  a  falta  de  alguns items

essenciais para  a  estrutura  fisica  do  pr6dio  objeto  da  licitagao.  Outro  ponto  detectado  foi  a
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questao da planilha do BDl que consta o percentiial do lss estipulado em 2,5% (dois e meio por

cento) e o percentu al do imposto praticado pelo mu n icipio de cu ru ru pu e de 5% (Gin co por cento),

portanto inviabilizando todo o certame  licitat6rio. Assim sendo a Administrae5o devefa tomar as

devidas providencias para a corregao dos defeitos do Edital antes de efetuarsua republicagao.

Nesse  caso,  a  revogagao,  prevista  no  art.  49  da  Lei  de  Licitag6es,  constjtui  a  forma

adequada de desfazer o  certame  ora em comento, tendo em  vista a superveniencia de raz6es

de interesse pdblico que fazem com que o procedimento licitatorio, inicialmente pretendido, nao

seja  mais conveniente e oporfuno para a Administracao Pdblica antes que os defeitos do  Edital

sejam  devidamente sanados. Desta  forma,  a Administragao Ptiblica nao pode se  desvencilhar

dos pn.nci'pios que regem  a sua atuacao,  principalmente no campo  das contratag6es pdblicas,

onde  se  deve  buscar sempre  a  satisfagao  do  interesse  coletivo,  obedecendo aos  princfpios

previstos n o art. 37 da Constitu ieao Federal e n o art. 3° da lei 8.666/93. A aplicacao da revogagao

fica reservada,  portanto,  para  os  casos em  que a  Administraeao, pela razao  que for,  perder o

interesse no prossegu imento da licitacao ou na celebra¢ao do  contrato. Trata-se  de expediente

apto,  enfao, a viabilizar a  desfazimento da  licitagao e a siispensao da celebragao de  urn fufuro

contrato com  base em  criterios de conveniencja e oportunidade. Acerca  do assunto, o artigo 49
"caput" da  Lei 8.666/93,  in verbis, preceitua que:

"Art.  49. A autoridade competente para a aprovaeao do procedimento

somente podefa revogar a licitagao por raz6es de interesse pi]blico

decorrente de fato su perven iente devidamente comprovado, pertin ente e

suficiente para ju stificartal con duta, devendo an u la-lo por ilegalidade, de

oficio ou por provocagao de terceiros,  mediante parecer escrito e

devidamentefundamentado."

Verifica-se pela leitu ra do dispositivo anterior qu e, n ao sen do con ven iente e oportu n a para

a  Administragao,  esta  tern  a  possibjlidade de  revogar  o  procedimento  licitatorio,  acarretando

inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitagao.

Corroborando com o exposto,  o  ilustre doutrinador Mangal Justen Filho (Comenfario a Lei

de  Licita?6es e Contratos Administrativos, Dial6tica. 9°  Edieao. Sao Paulo. 2002,  p. 438) tece o

segu inte comenfario sobre revogagao:
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"A    revogagao    consiste    no    desfazimento    do    ato    porque    reputado

in conveniente e inadequ ado a satisfagao do interesse pu blico. A revogagao

se  funda  em  jui'zo   que  apura  a  conveniencia  do  ato   relativamente  ao

interesse  publico...  Ap6s,  praticado  o  ato,  a  administragao verifica que o

interesse  publico  poderia  ser  melhor satisfeito  por  outra  via.  Promovefa

enfao  o  desfazimento  do  ate  anterior...  Ao  determinar a  instaura?ao  da

licitagao,  a  Administraeao  realiza jui.zo  de  conveniencia acerca  do  future

contrato  ( .... )  Nesse sentido, a  lei  determina  que a  revogagao  dependefa

da ocoITencia de fate superven iente devidamente comprovado.  Isso indica

a     inviabilizacao   de     renovagao    do     mesmo    jufzo    de    conveniencja

exteri orizado anteriormen te".

Desse modo,  a Administragao ao constatar a inconveniencia e a inoportunidade podefa

rever o seu  ato e consequentemente revogar o processo  licitat6rio, respeitando-se assim os

princi'pios da  legalidade e da boa-f6 administrativa.

lv  -DA DECISAO

Diante  do  exposto,   com  fulcro  nos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  ja   expostos,   a

Assessoria Ju ri'dica recomenda a REVOGAC)AO DO PROCESSO DE LICITAGAO TOMADA DE

PRE90S N° 001/2019,  nos termos do art. 49 da  Lei n° 8.666/93.

Cumurupu,16 de mango  de 2020.
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DEcisAO DE REvOGACAO DO pROcEssO DE LlciTACAO TolvlADA DE pREeos NO Ooi/201 9 .

Ap6s analise minuciosa do  Edital  e parecer emitido pela assessoria juridica dessa  casa

legislatjva,  onde  foi  verificado  inconsistencias  no  edital  e   planilha  ongamentaria  que  rege  a

Tomada  de  Preeos  n°  001/2019,  cujo  o  objeto  6  a  contrataeao  de  empresa  do  ramo  de

engenharia civil para execugao da obra de reforma e ampliaeao das instalag6es fisicas da

Camara Municipal.

Acolho, como raz6es de decidir o Parecer Juridico n° 001 /2020, do qual destaco:

`talta de alguns itens essenciais para a estrutura fisica do prfedio objeto da

licitaQao.  Outro  ponto  detectado  foi  a  quesfao  da  planilha  do  BDl  que

consta o percentual do  ISS estipulado em 2,5% (dois e meio por cento) e

o  percentual  do  imposto praticado pelo municipio de  Cururupu 6  de  5%

(cinco por cento),  portanto  inviabilizando todo o  certame lic;itat6rio."

Por todas as  lig6es aqui colocadas pelo parecer juridico,  esfa claro que a Administracao

Pdblica nao  pode se  desvencilhardos  principios que regem  a sua  atuagao,  principalmente no

campo das contrata?5es ptlblicasonde se deve buscar sempre o interesse coletivo, obedecendo

os  princrpios previstos  no art.  37  da  Constituieao Federal  e  no art.  30  da  lei  8.666/93;  devendo
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