
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Procuradoria Jurídica do Município

PARECER JURÍDICO N.° 347/2018 
SOLICITANTE: NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
INTERESSADOS: EDSON DA SILVA PAINÉIS EIRELI -  ME 
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO

Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

Do termo de preços n. 03/2017, referente ao 
processo administrativo 086/2017, em que consta termo de retificação, devidamente 
publicado no Diário Oficial n. 1045, de 18 de setembro de 2018, a empresa recorrente 
interpôs Recurso Administrativo, sustentando em suas razões, que:

- devido às sucessivas retificações não houve como a parte interessada interpor 
recurso contra a revogação do processo licitatório;

- despacho de revogação não foi fundamentado circunstanciadamente, violando 
art. 38, da Lei n. 8666/93.

É o sucinto relatório. Passamos a opinar.

Inicialmente, vale lembrar que a empresa 
recorrente já exerceu o direito de ampla defesa e contraditório às fls. 624/630, em que 
recorreu da decisão de intenção da Administração Municipal em revogar o processo 
administrativo em análise.

Do referido recurso, foi exarado parecer por 
esta procuradoria, às fls. 631/636, pelo improvimento do recurso e formalização da 
revogação, e, à fl. 637, foi proferido decisão pelo Exmo. Prefeito Municipal, 
homologando-o, ambos foram devidamente publicado no D.O. n. 963 de 16 de maio de 
2018.

Então, já transcorrido notável lapso temporal, 
a empresa recorrente se insurge contra o termo de retificação, publicado no D.O. n. 
1045, de 18 de setembro de 2018.

Percebe-se que não lhe assiste razão.
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Primeiro, as retificações não impediram 
identificação e ciência do conteúdo referente ao parecer e decisão homologatória, 
publicados no D.O. n. 963 de 16 de maio de 2018, pela parte recorrente, até porque 
consta expressamente seu nome como interessada e seus argumentos. As retificações 
apenas foram feitas para corrigir erro material quanto às numerações, em conformidade 
com art. 43, §3°, da Lei n. 8666/93.

Segundo, diante do notável lapso temporal 
entre a decisão homologatória pela revogação publicada no D.O. n. 963 de 16 de maio 
de 2018 e a interposição de recurso pela parte interessada, às fls. 647, em 21 de 
setembro de 2018, houve preclusão temporal e configuração da coisa julgada 
administrativa.

Dispõe o art. 109, inciso I, alínea “c”, da Lei n.
8.666/93 que:

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei 
cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 
c) anulação ou revogação da licitação;

Assim, da decisão homologatória pela 
revogação publicada no D.O. n. 963 de 16 de maio de 2018, a parte interessada deixou 
correr in albis o prazo recursal, formalizando-se, então, a coisa julgada administrativa 
referente àquela decisão e pondo fim ao contencioso administrativo.

Terceiro, o despacho de revogação da licitação 
foi devidamente fundamentado em cumprimento art. 38, inciso IX, da Lei n. 8.666/93, 
pois a referida decisão fundamentou-se no parecer de fls. 631/636, em que consta 
circunstanciadamente as justificativas para revogação.

A técnica, ora utilizada, chamada motivação 
aliunde ou per relationem, é admitida tanto na norma jurídica (art. 50 da Lei n°
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9.784/99), quanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de 
Contas da União.

Veja-se o que enuncia o art. 50, § Io, da Lei n°
9.784/99:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos 
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
( ••■)

§ lo A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 
do ato.

Na esteira do normativo alhures, é a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se posiciona:

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARECER DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE. 
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não configura 
negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão 
que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo 
Ministério Público. Precedente. 2. Na hipótese, a decisão está devidamente 
fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte 
agravante. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF. ARE 1024997 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 
DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017)

Não se olvida ainda o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES 
SOBRE A NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 CONFIGURADA. 1. Os

Rua Luiz da Costa Gomes, 711, Vila Cidade Nova, Cep: 79200-000 
Fone: (067) 3240-1400 

Aquidauana/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Procuradoria Jurídica do Município

embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no 
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe 
o artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973. 2. O acórdão 
recorrido, na hipótese, foi omisso, uma vez que, a despeito da oposição de 
embargos de declaração - pela ausência de motivação sobre a nulidade do 
contrato de compra e venda de imóvel rural -, não se manifestou de forma 
satisfatória sobre os pontos fundamentais articulados. 3. É pacífico no âmbito 
do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per 
relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou 
ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os 
fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo 
(principal), o que, como visto, não ocorreu na espécie. 4. O enfrentamento da 
questão ventilada nos embargos de declaração é absolutamente insuperável e 
não pode ser engendrado pela primeira vez nesta Corte, principalmente pelo 
óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Recurso especial provido. (STJ. REsp 
1426406/MT, Rei. Ministro MARCO BUZZI, Rei. p/ Acórdão Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 
11/05/2017)

Por fim, é o entendimento do Tribunal de 
Consta Uniaão, consubstanciado no Acórdão 1.711/10 -  Segunda Câmara, in verbis:

9.2.3. ao proceder à revogação dos certames licitatórios, deixe claramente 
explicita a motivação condutora dessa revogação, a fim de que não fique 
sujeita a interpretações várias dos licitantes quanto aos reais motivos que 
conduziram à decisão de desfazimento, bem como para que se possa, 
adequadamente, permitir o acesso ao contraditório e à ampla defesa previsto 
no art. 49, §3°, c/c o art. 109, inciso I, d Lei 8.666/1993 e art. 9o da Lei 
10.520/2002.

Dessa maneira, o despacho homologatório de 
revogação cumpriu as exigências legais necessárias, não havendo que se falar em 
descumprimento do art. 38, inc. IX da Lei n. 8.666/93.

Posto isto, ponderando o contexto fático e 
jurídico supra, esta Procuradoria Jurídica opina pelo IMPROVIMENTO do recurso

Rua Luiz da Costa Gomes, 711, Vila Cidade Nova, Cep: 79200-000 
Fone: (067) 3240-1400 

Aquidauana/MS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
Prefeitura Municipal de Aquidauana 
Procuradoria Jurídica do Município

administrativo aforado pela empresa recorrente, devendo, doravante, dar continuidade 
aos procedimentos necessários a formalização da revogação do Processo de Licitação 
TP 03/2017, observando-se os procedimento de praxe e normas procedimentais 
correspondentes.

É, s.m.j, o parecer à consideração superior.

Aquidauana/MS, 15 de outubro de 2018.

/k̂ >«vríW ■ ^w\W\j
ALEXANDRE DE PAULA TAMBANI

Advogado do Município 
OAB/PR 69.955

Homologação do Parecer n° 347/2018:

Homologo o presente parecer jurídico por seus próprios fundamentos.

Aquidauana/MS, 15 de outu^rade 2018

HEBER SEBA QUEIROZ
Procurador Jurídico do Município
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PARECER JURÍDICO N.° 347/2018
SOLICITANTE: NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
INTERESSADO: EDSON DA SILVA PAINÉIS-ME 
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO

DECISÃO

Nos termos da atribuição que me é conferida pelo Decreto Municipal 
n.° 003/2018, em conformidade com os termos do Parecer Jurídico exarado, considerando 
as razões e a fundamentação jurídica apresentadas pela Procuradoria Jurídica do 
Município, com base nos motivos expostos e vinculados, entendo por HOMOLOGÁ- 
LO.

Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Licitação, para conhecimento e 
providências pertinentes.

Cumpra-se.

Aquidauana/MS, 15 de outubro de 2018.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
Prefeito Municipal de Aquidauana
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