
PARECER JURÍDICO Nº 040/2020 – SETOR DE LICITAÇÕES 
 

 
 
ASSUNTO: RECURSO LICITAÇÃO CAMPO SOCIETY 
 

1 – Trata-se de recurso interposto pela empresa CONCRETA OBRAS E 
PAVIMENTAÇÕES LTDA, alegando que apresentou toda a documentação 
para comprovação da qualificação econômica-financeira, que são: balanço de 
abertura e encerramento, termo de abertura, balanço patrimonial demonstração 
dos resultados, nota explicativa e índice de liquidez geral. 

Afirmou ainda que seu índice de liquidez geral ficou acima de 1, 
apontando trecho do Edital, item 9.3.1.1 bem como cálculo para comprovação 
do índice. 

Por fim, requer a aceitação dos documentos já apresentados. 

2 – A licitação ocorreu em 21 de julho de 2020, o recurso foi interposto 
em 23/07/2020, portanto, tempestivo, o que autoriza o seu recebimento. 

3 – No ato licitatório foram feitos os cadastramentos e abertos os 
envelopes, sendo que ficou consignado em Ata que a empresa Concreta Obras 
e Pavimentação não havia cumprido a exigência do item 9.3.1.1. 

Após análise detida dos autos, observou-se que houve um equívoco, 
visto que o referido documento estava entre os demais, inclusive, no mesmo 
consta a rubrica de todos os participantes, o que validou a ciência de todos os 
presentes acerca de sua existência. 

Acerca do equívoco, cumpre esclarecer que a administração tem o 
poder-dever de rever seus atos quando eivados de vício mediante a aplicação 
do princípio da Autotutela, o que faz neste momento. 

O princípio da Autotutela está estampado na súmula 473 do Supremo 
Tribunal Federal: 

A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em 
todos os casos, a apreciação judicial 

Ainda, o objetivo de toda a licitação é obter a Melhor Proposta para a 
Administração, levando sempre em conta a legalidade, impessoalidade, 
moralidade, eficiência e a publicidade. 



Assim, constatado o equívoco, o erro deve ser corrigido e devidamente 
publicado para que as demais participantes tomem ciência e ofereçam 
manifestação, caso desejem. 

4 – Frente ao exposto, OPINO PELO ACATAMENTO DO RECURSO 
INTERPOSTO, haja vista que o referido documento na verdade está 
efetivamente juntado no processo, inclusive com rubrica de todos os 
participantes do ato. 

Pelo princípio da publicidade, bem como do devido processo legal, 
sugere-se a intimação/notificação das demais participantes para que, 
querendo, ofereçam impugnação ao recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
(item 14.6 do Edital e artigo 109, §3º da Lei 8.666/93). 

Caso não apresentem manifestação no prazo, que seja designada data 
para abertura do envelope da empresa recorrente, visto que sanado o erro, a 
mesma está apta a continuar na disputa. 

 É o parecer, o qual encaminha-se ao Prefeito para ciência e apreciação. 
 
 

Otacílio Costa/SC, 28 de julho de 2020 
 
 
 
 

____________________________________ 
Sabine Jamile Nolli Gamba 

Assistente Jurídica 
 

 
 

Gabinete do Prefeito/Parecer do Prefeito 

 

 

Acolho, como razão de decidir o parecer jurídico acima, para ACATAR O RECURSO 

INTERPOSTO e determinar a abertura de prazo para manifestação das demais 

empresas no prazo legal.  

 

Otacílio Costa/SC, 28 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS XAVIER 

Prefeito 
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