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I.
II.

Pregão Eletrônico (SRP) nº 18/2020.
Revogação de homologação dos itens 33 e
34.
III. Consulta jurídica.
Senhor Procurador-Chefe:
O Gabinete do Reitor solicita pronunciamento acerca do cancelamento da
homologação dos itens 33 e 34 do Pregão Eletrônico nº 18/2020 (SRP). Conforme
pronunciamento do pregoeiro (doc. 221), o prazo de validade da proposta ofertada pela
empresa TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, para os itens 33 e 34 do PE
nº 18/2020, expirou.
O PE nº 18/2020 tem por objeto a seleção de propostas, mediante sistema de
registro de preços, para aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto (televisores,
câmeras fotográficas, sistema de som e demais) para atender a UFPE (órgão gerenciador),
nos campi Recife, Agreste e Vitória de Santo Antão e o Comando do Exército – Base
Administrativa do Curado (órgão participante).
Conforme Termo de Adjudicação do PE nº 18/2020 (doc. 193), em 12 de abril
de 2021, os itens 33 e 34, relativos à aquisição de televisores, foram adjudicados para a
empresa TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ nº 33.260.627/000130, pelo melhor lance de R$ 1.979,80 (mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta
centavos), para ambos os itens.
Consta informado na Ata de Realização do PE nº 18/2020 (doc. 192) que a
sessão do PE foi aberta em 10 de junho de 2020 e o aceite individual das propostas ocorreu
em 20 de outubro de 2020, para ambos os itens.
O edital do PE nº 18/2020 (doc. 67) prevê no subitem 6.5 que “ O prazo de
validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação”.
A proposta apresentada pela empresa TYCO SERVICOS E COMERCIO DE
INFORMATICA EIRELI (doc. 85), datada de 10/06/2020, informa que a sua validade é de 90
(noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.
A homologação do PE nº 18/2020 ocorreu em 18/05/2021, conforme
informado nos docs. 222 e 211.
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Das informações acima, depreende-se que a proposta apresentada pela
licitante para os itens 33 e 34 (datada de 10/06/2020) já estava vencida na data da
adjudicação (12/04/2021) e da homologação (18/05/2021), ou seja, excedeu os 90 (noventa)
dias corridos da data de sua apresentação.
Ante o exposto, compreende-se que a licitante somente pode ser compelida
ao cumprimento dos termos de sua proposta durante o período de validade da sua oferta.
Escoado o prazo, há a automática e total liberação dos efeitos anteriormente assumidos.
Entretanto, mesmo vencido o prazo de validade, nada impede que a licitante firme a Ata de
Registro de Preços com a Administração. Nesse caso ocorreria, ainda que implicitamente, a
renovação dos termos e da validade de sua oferta.
Tal fato não ocorreu, já que a licitante manifestou, através de e-mail (doc.
220), que não há interesse de renovação da validade da proposta:
Informamos que não temos interesse em renovar a validade da proposta para
ambos os itens que nossa empresa arrematou. Infelizmente nenhum dos
preços praticados nesta época (abertura do certame) se mantem na data
atual para que nossa empresa consiga realizar o fornecimento sem prejuízo.

De acordo com o parágrafo único do art. 13 do Decreto nº 7.892/13, “É
facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no
prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado”.
Nesses termos, diante da recusa da empresa vencedora em revalidar sua
proposta, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificação, para assinar a ata de registro de preços, desde que aceitas as mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, especialmente o preço.
Estamos diante da possibilidade de revogação da homologação, não do
cancelamento. Os atos da Administração podem ser revogados ou anulados.
A revogação constitui forma adequada de desfazer o ato de homologação
para que haja possibilidade de convocação dos licitantes remanescentes, tendo em vista a
superveniência de razões de interesse público decorrente de fato superveniente (não
renovação da proposta pela empresa vencedora). Fato este que fez com que a celebração
da Ata de Registro de Preços com a adjudicatária não fosse mais conveniente e oportuna
para a Administração Pública.
O Decreto nº 7.892/2013 e a Lei nº 10.520/2002 nada falam sobre revogação
do ato de homologação. Nos termos do art. 9º da Lei nº 10.520/2002, a Lei nº 8.666/93 é
aplicável subsidiariamente. Em seu art. 49, a Lei de Licitações dispõe:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado. (grifos nossos)
(...)
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§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

Observa-se que a revogação da homologação ocorre antes da assinatura da
Ata de Registro de Preços, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa garantidos pelo §
3º do art 49 da Lei nº 8.666/93, já que a empresa expressamente não renova a validade de
sua proposta (docs. 218 e 220) e a adjudicação do objeto da licitação constitui mera
expectativa do licitante.
7582 – Contratação pública – Pregão – Licitação – Revogação – Preços
superiores aos praticados no mercado – Interesse público – Possibilidade – STJ
Segundo entendimento do STJ, “(...) a revogação do procedimento licitatório
ocorreu após a homologação, mas antes da assinatura do contrato. Verificado
o interesse público na revogação, quando constatado que o preço oferecido
era superior ao de mercado, não há como visualizar-se ilegalidade no
cancelamento do pregão. Também não há falar em ofensa ao contraditório e
à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93, pois a
adjudicação do objeto da licitação constitui mera expectativa do licitante. E
se a administração interviu antes da assinatura do contrato, não há
ilegalidade alguma (...)”. (STJ, RMS nº 30.481, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
02.12.2009, veiculado na Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC,
Curitiba: Zênite, n. 194, p. 412, abr. 2010, seção Jurisprudência.)

Vale salientar que o ato de revogação da homologação é discricionário,
cabendo à autoridade competente avaliar a conveniência e oportunidade do decisão, que
deve estar devidamente motivada.
8863 – Licitação – Revogação – Necessidade de motivação – Fato
superveniente comprovado, pertinente e justificado – STJ
"À Administração Pública, no âmbito de seu poder discricionário, é dado
revogar o procedimento licitatório, por razões de interesse público. Todavia,
ao Poder Judiciário compete apenas avaliar a legalidade do ato, de maneira
que lhe é vedado adentrar o âmbito de sua discricionariedade, fazendo juízo
a respeito da conveniência e oportunidade, bem como acerca da efetiva
existência de interesse público. A revogação do certame é ato administrativo,
exigindo, portanto, a devida fundamentação e motivação (justo motivo para
seu desfazimento), assim como o cumprimento das disposições legais. O art.
49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê a possibilidade de
revogação do procedimento licitatório, em caso de interesse público,
'decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta'". (STJ, RMS nº 23.360, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ de 17.12.2008.)

Ante o exposto, recomendo a devolução dos autos ao Gabinete do Reitor
para ciência e adoção de providências que entender cabíveis.

É o parecer que submeto à consideração superior.
Recife, 27 de maio de 2021.
Justino Paulo Fonseca dos Santos Júnior
Procurador Federal/AGU
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