
EFEITURA 
54.633/0001-80 

1 

 

 
DECISÃO ADMINISTRATIVA 

  
Processo Licitatório: PE 9/2022-022-FME 
Modalidade: PREGÃO, no formato ELETRÔNICO - 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/pe-
processo-no9-2022-022-pe-2022-183735 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE 
MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE 75KVA, 
112,5KVA E 150KVA, A FIM DE ATENDER O AUMENTO DE CARGA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE 
JACUNDÁ. 
 
 

Aos 08 de junho de 2022, vieram-me os autos do Processo Licitatório nº PE 

9/2022-022-FME, na modalidade PREGÃO, no formato ELETRÔNICO, devidamente 

autuado, com 02 (dois) volumes, numerados e rubricados, cujo objeto é contratação de 

empresa especializada no fornecimento de materiais e de mão de obra necessários para 

implementação de transformadores de 75KVA, 112,5KVA e 150KVA, a fim de atender o 

aumento de carga de escolas do Município de Jacundá, após emissão de Termo de 

Adjudicação, firmado, em 18/05/2022, pelo Pregoeiro, Júlio César Henrique dos Reis 

(Portaria nº 397/2021-GP), submetido à parecer jurídico conclusivo e do controle interno, 

sendo que este arguiu incidente de nulidade. 

 

1. Relatório do Processo 

O Processo Licitatório nº PE 9/2022-022, foi autuado em 21/04/2022, após 

encerramento da fase de planejamento da contratação (art. 6º, I, do Decreto nº 

10.024/2019), com a apresentação do Documento de Formalização de Demanda, pelo 

Órgão Demandante, e a Aprovação do Termo de Referência e Autorização de Abertura do 

Procedimento Licitatório pela Autoridade Competente (art. 13, III, do Decreto nº 

10.024/2019). 

Devidamente organizado o processo, a minuta do edital e minuta de contrato 

foram aprovados, em caráter vinculativo, por Parecer jurídico nº 080/2022-PROJUR, 

firmado pelo Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 27/04/2022, fls. 131/145, com 

fundamento no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

A seleção das propostas (fase externa), iniciou-se com a publicação do aviso 

do edital no Diário Oficial da União (Edição 80, de 29/04/2022, fls. 203), no Diário Oficial do 

Estado do Pará (Edição 34.951, de 29/04/2022, fls. 204) e no Diário Oficial dos Municípios 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/pe-processo-no9-2022-022-pe-2022-183735
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/pa/prefeitura-municipal-de-jacunda-1670/pe-processo-no9-2022-022-pe-2022-183735
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do Estado do Pará – Edição 2982, 29/04/2022, fls. 204), conforme art. 6º, II, do Decreto nº 

10.024/2022. 

Junto ao Portal de Compras Públicas, foram apresentadas propostas e 

documentação de habilitação (art. 6º, III, do Decreto nº 10.024/2019). 

A sessão pública iniciou-se em 17/02/2022, às 15h41min. Após a fase 

competitiva (envio de lances e negociação), houve julgamento da validade das propostas e 

a habilitação da empresa vencedora. Não foram apresentados recursos. Encerrada a 

sessão 18/05/2022, às 17h42min, o Pregoeiro firmou Termo de Adjudicação em 18/05/2022 

(art. 6º, IV a VIII, do Decreto nº 10.024/2019). 

Os autos foram submetidos à Parecer Jurídico Conclusivo nº 103/2022, 

firmado pelo Doutor José Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA 15.148-B), em 

23/05/2022, fls. 417/422, que se manifestou pela homologação do certame.  

Em seguida, em cumprimento da recomendação jurídica, com fulcro na IN nº 

22/2021-TCM/PA, os autos foram submetidos à Parecer da Controladoria Interna nº 

037/2022, firmado por Gabriela Zibetti (Portaria nº 005/2021-GP), em 03/06/2022, que 

verificou erro material (fácil percepção) no extrato de publicação do aviso do edital no Diário 

Oficial da União, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, e no Mural de 

Licitações, levantou incidente de nulidade, submetido à análise jurídica. 

O Parecer Jurídico nº 106/2022-PROJUR, firmado pelo Doutor José 

Alexandre Domingues Guimarães (OAB/PA 15.148-B), em 06/06/2022, após fundamentar 

a autotutela e autonomia da Administração Pública para anular ou revogar seus próprios 

atos, sem necessidade de intervenção judicial, enfrentou o caso concreto, manifestando-se 

pela anulação da licitação por conta de constatação superveniente de erro em inserção de 

informações na publicação do aviso de edital, e inadequação da proposta vencedora ao 

termo de referência, como apontou o diligente parecer do Controle Interno, observando que 

não houver prejuízo a terceiro ou da administração pública, pois não chegou onerar de 

qualquer forma o erário, eis que fora detectado o erro e não ocorreu sequer qualquer tipo 

de pagamento. 

É o relatório. 

 

2. Fundamentação 
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O Processo Licitatório nº PE 9/2021-022, na modalidade PREGÃO¸ formato 

ELETRÔNICO, tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento 

de materiais e de mão de obra necessários para implementação de transformadores de 

75KVA, 112,5KVA e 150KVA, a fim de atender o aumento de carga de escolas do Município 

de Jacundá, com critério de julgamento de menor preço, sendo verificado erro material na 

publicação do aviso de edital, conforme apontado no Parecer da Controladoria Interna nº 

37/2022.  

O erro em inserção de informações no aviso de edital, afronta o princípio da 

publicidade (art. 37, caput, da CRFB/88 e art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993), as regras de 

publicidade e as exigências de transparência pública (art. 48-A da Lei Complementar nº 

101/2000, incluído pela Lei Complementar nº 131/2009) e da Lei de Acesso à Informação 

(art. 8º, §2º da Lei nº 12.527/2011), bem como, da Resolução nº 022/2021/TCMPA, que 

revogou artigo 5º a 14 da Resolução nº 11.535/2014/TCMPA, e integralmente a Resolução 

nº 11.832/2015/TCMPA e as Resoluções Administrativas nº 29 e 43/2017/TCMPA, 

conforme aponto o parecer do controle interno, confirmado no parecer jurídico, o qual 

conclui que é dever da administração anular o procedimento licitatório eivado de vícios, 

independente de intervenção judicial. 

 

3. Decisão 

 

Diante do exposto, com base no parecer do controle interno e no parecer 

jurídico, no princípio da autotutela administrativa (Súmula 473-STF), e no art. 49 da Lei nº 

8.666/1993, NÃO HOMOLOGO O RESULTADO DO PE 9/2022-022, revogando-se a 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado. 

 

Não houve prejuízo ao erário nem a terceiros, além do que a anulação do 

procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar (§1º do 

art. 49 da Lei nº 8.666/1993). 

 

Comunique-se à empresa vencedora. 

 



EFEITURA 
54.633/0001-80 

4 

 

Notifique-se o Órgão Demandante para tomar providências imediatas para 

abertura de novo certame, observando-se as recomendações do controle interno. 

 

Gabinete do Prefeito, Jacundá/PA, 08 de junho de 2022. 

 

 

Itonir Aparecido Tavares 
Prefeito do Município de Jacundá 
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