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ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL N"001 /2022,
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS AO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DOSPATOS.

Versa o presente parecer'áçerCafdò réqüeriraentoTormul^ pela;Secretaria Municipal de
Administração, a fim- de verificar aregularidade do Pregão PresenciS n°i00Í/2Ô22; cujo objeto éa
contratação de empresa paia Prestação de Serviçosdè Corisultòria è Ásísessoria na área de
licitações e contratos ao Município :de São João''dos Patos, na fnndflíidadp. PREGÃO
PRESENCIAL. .'í;; ó

A-preséite matéria't^.sua an^e{feita à lüz das Leis "Federais n° 10.520/2002, n°
8.666/93, n° 12.527/2011 en°"í4.133/2021, e3^eriiarimtas,.féçoni á serem seguidas
pelos órgãos da administração direto e indireta. '

Os°autos'vieram instruídos com os seguintes documentós: '• vvj. ^
1) SoHcitoção^de pesquisa depreços; V ^ > •

2y Cotação': dè"^ preçGS;> aprésentadas pela ' 'empresa ''Empreendimentos Soluções
o Administrativas; /• ' V,' . . •

3)/ Gontcàtos celebiilosjçom mstitíiições públicas:' '

.. '3;l)ÁtivaAssessotia:eConsultoriaContábilUTÍDA;'- : .

a 3i2)JudáI^te Sociedade IndividualdeAdvoçaci^ : '

3;3) Barbosa dcLoiola Advogados Associados; -—

4) Termo de Referência, acompanhado da respectiva aprovação pela autondade
competente;

5) Informações sobre previsão, disponibilidade, impacto e adequação orçamentaria da
despesa;

6) Minutoe Edital;
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7) Publicação do Aviso de Licitação no Diáno Oficial da FAMEM,edição n.° 2777,de
26 de janeiro de 2022.

Verificou-se, contudo, a ausênciado parecer jurídico sobre a minuta do edital

Em síntese,era o que haviaa relatar.

1. AUSÊNCIA DE PARECERJURÍDICO SOBRE AMINUTA DO EDITAL:

Cabe ressaltar,*preliminOTiente,'que'o processo'teve*aviso*de edital publicado no
Jornal da FAMEM em 26 de janeiro de ,2022, semi pré^wa análise aprovação deste órgão de
assessona, resultando .em áusênciâde'párecêr jurídicó da fase interna dalicitação.'. -̂•

8.666/93

A ausência de parece£jutídico sobrea minuta dcdo edital confronta o art 38 da Lei N®

::4\:^ f^'Art 38. O procedimento da Uátação será iniciado com a abertura de processo

l • '^^administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorif^ção
V .i^repecíiva, a indicação sucinta de seu o^eío e do recurso pr^riopara a despesa, eao

' qualserãojuntados oportunamenteix'' '-VÍ / ? , - . í : r

t' J - pareceres técnicos ou Jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou
5 'v jnexigibilidadeji' • j 5-. . ; // J

í>'• • .• -C;
r- ...tí ' j,

• S ' ^Parágrafo único. As minutas de editais de licitação^ bem como as dos
f ' cotitratos^ acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente
i / : j^^inadas e aprovadas por assessona jurídica da Administração.

Importante ressaltar^que- èmboiã.^as^minütas.de editas .tenham;;caráter meramente
opinativo, o mesmolserve conio subsídio para a "decisão do administrador em lançar ou
não oedital, ejnxòhtratar ou não contratar. . r . - . /•'

O^fato é que esta prbcüfadoria jundicavêio toihariciência daexistência do referido
Pregão somente após a publicação do aviso de licitação, no jornal da FAMEM. O fato configura
vício de procedimento apto a ensejara nulidadedos atos que o seguiram.

Contudo, não fosse suficiente, outras irregularidades puderam ser identificadas, como
passamos a demonstrar.
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2. BREVESCONSIDERAÇÕES ACERCA DO PREGÃOPRESENCIAL:

Trata-se o objeto, de contratação de serviços não comuns, queenvolvem a realização
de serviços profissionaisespecializados.

A hipóteseescapa ao permissivo contido no art. 1°da Lei n. 10.520/2002, a saber:

Art. 1" Paraaqtãúção de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a Ucitaçao na
modalidade depregão, que será regidapor esta hei.

.' jParágr^o ánúo. Consideram-se bens eserviços comuns, para osfins e efeitos deste
'artigo, aqueles mjos padrões^ dmmpenho equalidade possam ser oifetivamente

•i '' ]definiâospekjdi^kfiorjneio ^ espeãficaçmjisuais no memd^\.

Éxleméntar, a partk>da"própm}défâçãój6g^/que a'cõntrataçap de prestação de
serviços especializados de assessona lè- cphsültpna -pã^ de semçps de assesspria e
consultoria naárea delicitaçõesjmãG/se'trato deserviçoPomt^, tendofem'|íSdáta que ospadrões de
desempenho evquaUdaaé ,nãò\p9dèm^/-ser pbjetivamentè^;dèfimdos .pel^^^^^ por meio de
especificações usuaisno mercado;' ^ V, ' < '

/

Npte ^sentido, inclusive, manifestou-se õ- Exmp.v Sç. Des./Ner^on Trisotto no
julgamento deiprpcessp judiciál^èhvòlveodò casbísimilár:'''/ "" r. V'-' |

%

Li.-...

jCONJ^T^aON^^DÃ^J PREGÃO.
'fOm^&AQ£> D^S^RESA^^ SERVIÇO
^spÈdJ^£ÍDb^ÈM'^ E técnica

JUNTO AO
'.^Ol^RNÕmDÉRAh iSlNAR CÕN^dTdÃ^RA ANULAR

: Apmvp comRATU^ de instrumento.

; pode ser considerado 'fcomum" -^entendido como tal aquele "agospadrões de
. '.desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

•epecificapes usiiais no mercado" (Lei n. 10.520!"2^2, art. 1", parágrafo tinico) -o
. -'serviço de "assessoria e consultoria técnicapara captação de recursosfinanceirosJunto

aogovernofederal' se não "comporta técnicas simples de execução, bem como não se
cspresenta defácil locali^ção outem grande oferta de contratação no mercado".

De tal constatação, exsurge a conclusão de que o objeto da contratação não se adequa
à modalidade escolhida.

3. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM TEMPO HÁBIL, NO SITE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:
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Após buscas no portal da transparência do município de São João dos Patos/MA,
constatou-se que o aviso de edital do certame não havia sidopublicado, o queconfrontaos ditames
legais e impossibilita os concorrentes a terem acesso ao edital.

De acordo com o art. 8" da Lei 12527/2011:

Art. 8" É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
reqt^mentos, a divulgação em local defácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informares de interesse coletivojugeralpor elesprod^das ou custodiadas.

. • . <§1 "Na divulgação das informares a que se refere ocaput, deverão constar, no mínimo:

IV —informações concernentes a procedimentos^liátatórios, inclusive os respectivos
editais e resultados, em como a todos oscontratos celebrados;- .

o Gcórndo.evideticia falHa por ausênciade publiçação-do editaldp certame, ferindo
princípios da•legalÍdáde,.da'pubHêidade e da vmculaçãõ aó'instrumèhtp conyocatóâ^ amb
previstos no ait. 3® dá ler8.66()/93: >yV V \

..•^1.

Art^ ão A ãcitação destina-se agarantir a observância do princípio constitucional da
' isonomia, a seleto daproposta mais vantajosapara a administração eapromoção do
' '• [desenvolvimento nacionalsustentáveleseráprocessada ejulgada em estrita conformidade

'çof^ OSprincípios básicos da legalidade, da in^essoalidade, da moralidade, da igualdade,
^ sda publicidade, da probidade administrativa,^da vinculação ao instrumento

. .. Içonvocatôrio, dojulgamento olfetivo edos que lhes são correlatas. \

4. DO PRINCÍPlb ÍDA ^ ^

Ajautotütela éopoder-qüe áAdministração Pública,goza para,anular pu revogar seus
atos administrativÓs,'quando estes se apreseníarèin, respectivamentè, ilegais du contrários à
conveniência ou â oportunidade administrativa.

Segundo Odete Medauar, em virtude do princípio da autotutela administrativa, **a

Administração deve içelarpela legalidade de seus atos econdutas epela adequação dos mesmos aointeressepúblico.Se
a Administração verificar que atos e medidas contêm ilegalidades,poderâ anulá-los por siprópria; se concluir no
sentido da inoportunidade einconveniência, poderá revogá-los" (Medauar, 2008, p. 130)

Estribada no princípio da autotutela (controle interno dos atos), é dado ao Ente
público,a qualquer tempo, anular os atos ilegais e revogar os inconvenientes, independentemente
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de recurso ao Poder Judiciário, em harmonia com o princípio-mor do Estado Democrático de
Direito: o da legalidade.

A matériaé pacíficajátendo o SupremoTribunal Federalconsolidadoo entendimento,
na forma das súmulas abaixo reproduzidas:

Súmula 346:

A administraçãopúblicapode declarar a nulidade dos seuspróprios atos.

'Súmula^473:f l. • ^ •\
', -, •^A administração pode anularmos sempróprios atos, quando eivados de vícios que os

^ ^ •tornem ilegais, porque Mes udo^e originam direitos, ou revogá-los, por motivo de

Içonveniêttcia ou oportunida^^speitados os direitos adquiridos, eressalvada, em todos
;, ^ps casos, a apreciaçãojúdiciaLy^

Aléi fedetálrn--V'j"^ seu art; 54 '̂êstipi^á 9pra2o"decadenciàl de 05 anos pata
revisão dos atos administrativos vicíosps no âmbito da Adniinistráção^EüblicáFedérah

í ír" •' v'.-' ••• -cJ., l

• ' ''\>r ; 7, >} ^ • • '
•' ' _ J í \\/. i .7 ^ " T-''

^ ^-^^^inistração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
: ,: ^ • favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em queforam

fraticados, salvo comppvadamá-fé|

5. DO CASO eONCRETÓÍ^ÜIAÇÂO DE MÉITAÇÃÒ POR CONTA DE
CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTR DE ERRÓ EM ÉDre LICITAÇÃO.

" " ç- ° T-•-
Tomando como base( ós./ésclarécimentòs:pfelimm^ès, r^^ qiie, em havendo

ilegalidades nos seus; atpsi' a adn:ünistràçâo,,esTá ,obrÍ^dà-.a^áhulá-los independe de qualquer
intervenção judicial. E seu dever anular atos ile^si:pois.délés não se ori^am, direitos.

V*' '-."í •: ' w:.';-' ' ' V .5
No que 'tánge especificarnente à anulação de procedimento'liçitatório, Hely Lopes

Meireles a conceitua òomo sendo '̂a invalidação dà licitàção Wdoju^amentopor motivo de ikgaüdadê\ O
nobreadministrativisto acrescenta quea anulação'*[^ú/:í? serfeiía a qualquerfase etempo antes da assinatura
do contrato, desde que aAdministração ou oJudiciário verifique eaponte a infringencia a lei ou ao edital*.

In casu, consoante relatado, não chegou a ocorrer a sessão do referido certame, e em
decorrência disso, nem ainda contratação, o que não acarretou nenhum prejuízo a Administração
Pública.

Recorrendo-se à norma contidano art. 49 daLei n° 8.666/93,que fixa que autoridade
competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por ratões de interesse público
decorrente defato superveniente devidamente comprovado, pertinente estficienteparajustificar tül conduta, devendo
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anulá'h por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado^^.

Assim, verificando a ocorrência de nulidades, outra alternativa não resta à

administração senão a de determinar a anulação de todo o procedimento licitatório. Caso não atue
dessa forma, a administração estará sendo conivente com a ilegalidade.

A análise da minuta do edital, portanto, é imprescindível para o prosseguimento do
processo. O mesmo é índispensáYel para atest^ a análise.da.fase_preparatóri^ em que são
verificados e indicados pontos em qiiè podem, ser alterados a fim de evitar possíveis nulidades.

No casói dentre as irregulmdadês;vérificadás •nos autos, nota-se que a escolha da
modalidade licitatória realizada,^Jtegão) para a contratação dè empresa de prestação de serviços
especializados contr^a a regrapresente no art^l.T daT^iiFedèral n.° 10.520/2002 sendo o vido,
portanto,insanável. ' . í ' ' v ' ' , '
6. CONCI^^O,, ' 'j. V'

Antei^jO exposto :,é vdeddamente p.onderàdõ, invoçándò,. o',princípio da autotutela,
recomendamos a anulaçãO do procedimento, em razão da inadequaçãodo procedimento escolhido.

: • • - /ív' - í

E o parecer./ •• ^ • - - • ' ; ".

São João dos Patos;—quinta-feira, 27,dé janeiro ãè2022,^ ^ '

5 'dãniló i^^
Asse&sOf^iíindico;

-OMhíMA:\sns>y-' .

EIRA..

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br


