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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia

JULGAMENTO DE RECURSO
INTRODUÇÃO
Trata-se de pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado no âmbito da TOMADA DE PREÇOS
001/2021, processo Administrativo 127/2021, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA ILHÉUS, NO DISTRITO DE VILA BRASIL. A seguir será feita a análise
desse requerimento.

II - OBJETO
2.

Pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela empresa L S SENA CONSTRUTORA EIRELI,

CNPJ.: 19.156.914/0001-74, no âmbito da TOMADA DE PREÇOS 001/2021. A requerente solicita revisão
da decisão da Comissão que ensejou sua INABILITAÇÃO considerando o não atendimento ao item 5.5 do
instrumento convocatório, qual seja a obrigação de apresentação de caução da manutenção da
Proposta Comercial.

3.

III - ADMISSIBILIDADE

4.

A previsão legal do instituto do recurso apresentado jaz no item 11.1 e 11.2 do instrumento

convocatório TP 001/2021, conforme o excerto seguinte:

11.1. Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição dos recursos,
observando-se o disposto no art. 109 da Lei 8666/93, com as alterações introduzidas
posteriormente.
11.2. Dos recursos interpostos será dado conhecimento a todas as empresas
participantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

5.

As peças recursais ou os requerimentos [lato sensu], devem apresentar, ao menos, os quesitos

dispostos no artigo 6º da Lei n. 9.784/1999, quais sejam:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
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V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

6.

Assim, em sucinto exame preliminar de admissibilidade do pedido de impugnação, tem-se que:
x

Legitimidade – a empresa é parte legítima, por interpretação extensiva do § 1º do artigo 41 da
Lei n. 8.666/1993.

x

Tempestividade – a data da sessão pública da Tomada de Preços em comento, ocorreu aos 21
(vinte e um) dias do mês de julho de 2021. A ata da Sessão Pública registrada, contem conforme
condição editalícia, a intenção motivada de recorrer da licitante bem como os resumos de seus
argumentos. Portanto o presente recurso tem natureza tempestiva.

7.

Conclui-se que, com base nos quesitos legais pertinentes, o pedido de recurso contra a decisão

da CPL deve ser admitido.

III – DO RECURSO APRESENTADO
8.

A recorrente apresentou pedido de recurso contra a decisão que a considerou INABILITADA POR

NÃO TER APRESENTADO CAUÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA, condição exigida no item 5.5. do
instrumento convocatório – , atacando especificamente a decisão da CPL que não conseguiu verificar
junto a SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP – o devido registro da apólice de Seguro
Garantia apresentado pela recorrente no dia do certame (16.07.2021) no sítio www.susep.gov.br . A CPL
argumentou que uma vez que não fora possível verificar o REGISTRO DA APÓLICE junto ao órgão
responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta,
capitalização e resseguro na data prevista para o certame, o Seguro Garantia, (modalidade escolhida
pela recorrente dentre o rol de opções previstas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93) não teria

validade para o cumprimento da exigência prevista no item 5.5. do edital.

9.

Alega a recorrente que a “não existe fundamentação na lei nº. 8.666/93 referente à validade de

seguro garantia junto a SUSEP”.
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10.

Segundo a recorrente, houve apego exacerbado à forma e à formalidade, o que consistiu na

aplicação de formalismos desnecessários, prejudicando assim a essência e princípios da licitação.

11.

Inclui na sua peça recursal comprovante de resultado de Apólice/Endosso realizado dia

28/07/2021, portanto 12 (doze) dias após a abertura do certame.

12.

IV – DA ANÁLISE

13.

A análise do recurso administrativo deve alcançar cada item atacado, para pleno atendimento

ao disposto no artigo 50 da Lei n. 9.784/1999 e no artigo 41, § 1º, da Lei n. 8.666/1993.

14.

É vedado à Administração e aos licitantes o descumprimento das regras de convocação,

deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a
substituição declarações específicas. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como,
de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto de Licitações
15.

Como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O

instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, não podendo
o Administrador exigir nem mais nem menos do que está previsto nele. Por essa razão, é que a doutrina
diz que o edital é lei interna da licitação, ficando a ele estritamente vinculada, conforme previsto no art.
41 da lei n°. 8.666/93.

16.

Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório

faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.
Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de
mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o
artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com
os critérios de avalição constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se
verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos
do instrumento convocatório; se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão
desclassificados (artigo 48, inciso I).
17.

O item 5.5. do instrumento convocatório da TP 001/2021 apresenta a seguinte exigência legal:
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5.5 A empresa proponente licitante para participar do certame deverá prestar caução de manutenção da
proposta, no valor correspondente a 1% (um por cento) do total estimado da obra, ou seja prestar garantia no
valor de R$ 2.409,45 (dois mil quatrocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme prescreve o
inciso III do art. 31 da Lei 8.666/93, através depósito bancário em dinheiro em nome da Prefeitura Municipal de
Una - BA, Banco do Brasil, 0999-7, Conta Corrente n°: 8052-7, ou através carta de fiança bancária, seguro
garantia ou através qualquer das modalidades elencadas no § 1° do art. 56 da Lei Federal 8.666/93, com a
obrigatoriedade da apresentação do comprovante anexado junto com a documentação habilitação e enfeixado
no envelope n° 01 (um) de Habilitação.
5.5.2. Caso a licitante opte por apresentar Seguro Garantia, deverá apresentar registro da Apólice junto a
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP - vigente no dia do certame no site
www.susep.gov.br

18.

A recorrente apresentou sua garantia de proposta caucionada através da modalidade Seguro

Garantia, cujo o número da Apólice fora o 054362021000107750338084000000. Ocorre que na própria
apólice digital da seguradora JUNTO SEGUROS há a seguinte informação: “após sete dias úteis da
emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado
no site da Susep” (G.N). A emissão do seguro fora feita no dia 15/07/2021, um dia antes do certame
ocorrer.
19.

A Comissão em ato contínuo após a análise do Seguro Garantia apresentado pela recorrente,

acessou o endereço www.susep.gov.br com a numeração e apólice apresentada e a mensagem após a
consulta fora a seguinte: NÃO FORAM ENCONTRADOS DADOS NA BASE PARA APÓLICE SELECIONADA.

20.

A SUSEP é uma instituição Federal que funciona como fiscal para diversas atividades no âmbito

nacional de seguros, resseguros, previdência privada e aberta. Esta Autarquia foi constituída pelo
Decreto Lei 73/1966 do Ministério da Fazenda. A missão da SUSEP, de acordo com o próprio site é:
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“regular, supervisionar e fomentar os mercados de seguros, resseguros, previdência complementar
aberta, capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e previdenciária, bem como a
qualidade no atendimento aos consumidores”. Portanto, é responsabilidade deste órgão regulador de
garantir, como a própria nota explicativa da empresa JUNTO´SEGUROS menciona, o correto registro
da apólice ou endosso visando a proteção do segurado e tomador.
21.

A Comissão não questiona ou questionou o registro ou autorização da Seguradora JUNTO

SEGUROS, junto a SUSEP. O dever da CPL era de fato garantir o cumprimento do item 5.5 do
instrumento convocatório, sendo que para aferir o correto registro do Seguro Garantia apresentado
pela recorrente, restava apenas a verificação junto ao site da Superintendência de Seguros Privados
quando do momento da abertura do envelope da habilitação durante o certame do dia 16/07/2021.
Como tal verificação não constatou o registro da apólice na base de dados da SUSEP, a garantia
apresentada pela recorrente fora devidamente considerada inválida, para este procedimento licitatório,
ensejando assim na sua inabilitação.
22.

Insistimos em afirmar que no dia previsto no instrumento convocatório para abertura do

envelope de habilitação (16/07/2021) a numeração da apólice 05436.2019.0011.0775.0272359.000000,
não fora encontrada devidamente registrada no site www.susep.gov.br. A recorrente juntou à sua peça
recursal o resultado da consulta feita no mesmo sitio, dia 28/07/2021, portanto 12 (doze) dias após a
realização do certame, o que sob a luz do que preconiza o instrumento convocatório da Tomada de
Preços 001/2021, não tem validade alguma para comprovação uma vez que, como a própria licitante
corrobora, o registro apresentado remete ao dia 28/07/2021.
23.

A empresa “LS SENA” para o atendimento de seu pleito argumenta que houve rigorismo formal

desarrazoado. Entendemos que estabelecidas as regras de certa licitação, tornam-se elas inalteráveis
durante todo o seu procedimento. Nada justifica qualquer alteração de momento ou pontual para
atender esta ou aquela situação. No caso em comento, a flexibilização quanto a apresentação da
exigência do item 5.5 do instrumento convocatório, desequilibraria diretamente o tratamento
isonômico basilar ao certame. Ora, se for aceita proposta ou celebrado contrato com desrespeito às
condições previamente estabelecidas, burlados estarão os princípios da licitação, em especial o da
igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado
pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou.
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24.

Portanto não há que se falar em ilegalidade do ato que a desclassificou, tampouco em excesso

de formalismo ou violação ao princípio da competição, já que a concorrente se submeteu às exigências
previstas no Edital, restando assim IMPROCEDENTE o inconformismo da recorrente, ante a sua
desclassificação no certame
25.

Por fim, o que defendemos é que o correto registro da apólice junto a Superintendência de

Seguros Privados é condição para a verificação do que se pretende alcançar com o Seguro Garantia para
fins de participação no procedimento licitatório. Tal verificação não demonstrou resultado positivo,
durante o certame, conforme os fatos aqui já apresentados.

V – CONCLUSÃO
26.

Em exame sucinto de admissibilidade, o pedido de recurso administrativo da Tomada de Preços

001/2021, apresentado pela empresa L S SENA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ.: 19.156.914/0001-74, deve
ser conhecido por atender aos quesitos mínimos legalmente estabelecidos (Lei n. 9.784/1999 e Lei n.
8.666/1993).
27.

Na análise ora realizada demonstrou-se que a decisão da CPL que ensejou na INABILITAÇÃO DA

RECORRENTE, encontra-se devidamente justificada pela impossibilidade de verificação do correto
registro da apólice de Seguro Garantia junto à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – durante
o certame para abertura dos envelopes de habilitação e preços da TP 001/2021, dia 16/07/2021.
28.

Através da minuciosa análise da peça recursal, tal julgamento atingiu diretamente todos os

pontos questionados pela requerente.
29.

Diante do exposto, a Comissão Permanente de Licitação, decide admitir o pedido de recurso

apresentado pela empresa AGATHA CONSTRUTORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME, no âmbito
da Tomada de Preços 001/2021, denegando integralmente provimento no mérito, mantendo a decisão
de INABILITAÇÃO.
Una, 05 de agosto de 2021
Rodrigo Tuyuty Lacerda
Membro CPL

Gabriel Rusciolelli da Silva

Caio Cézar Oliveira Santos

Presidente CPL

Membro CPL
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JULGAMENTO DE RECURSO

REF.: TOMADA DE PREÇOS 01/2021 – Trata-se de pedido de RECURSO ADMINISTRATIVO
apresentado no âmbito da TOMADA DE PREÇOS 001/2021, processo Administrativo 127/2021, visando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA
AVENIDA ILHÉUS, NO DISTRITO DE VILA BRASIL
I.

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A manifestação e motivação da intenção de recorrer foi registrada pela recorrente no dia
21/07/2021, e conforme ensina o mestre Marçal Justen Filho, a avaliação dos pressupostos
recursais deverá ser realizada com mais largueza do que no direito processual, uma vez que
vigora para a Administração Pública o poder-dever de revisar e sanar os atos viciados. Assim,
recomenda-se que mesmo um recurso defeituoso, como, por exemplo, intempestivo, seja
conhecido pela Administração a título de direito de petição.

Amparado portanto pelas razões subjetivas apresentadas e zelando pelo fiel cumprimento
da legalidade, transparência, impessoalidade e moralidade, decidiu-se pela admissibilidade do
recurso ora em análise e em tempo foram convocadas em própria ata da sessão pública, a
empresa CONSTRUTORA FERREIRA PRADO EIRELI, CNPJ.: 10.561.923/0001-76 , para dentro do
prazo legal, apresentar suas razões fundamentadas, para após, à luz dos preceitos legais e das
normas editalícias que regem a matéria, analisar os fundamentos expendidos pela recorrente e
demais licitantes.
II.

DAS RAZÕES DA RECORRENTE

A recorrente, CONSTRUTORA FERREIRA PRADO EIRELI, CNPJ.: 10.561.923/0001-

76- , pretende que através de seu recurso tenha decisão CONSIDERAR INABILITADA A
EMPRESA N & V CONSTRUTORA LTDA, CNPJ.: 09.613.099/0001-71, em virtude de:
1. Considerar equivocada a decisão de HABILITAÇÃO alegando que a referida empresa apresentou os
indicadores de demonstrativo de indicadores de índices de Qualificação Econômico Financeiro (item
8.2.4, alínea “e”) assinado digitalmente, contudo sem a possibilidade de verificação de autenticidade
das assinaturas.
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2. Alega também que “o ato de classificação da recorrente: N & V CONSTRUTORA LTDA, está eivado
de vício, devendo ser este ato, objeto de cancelamento/anulação por parte dessa Nobre Comissão”
3. Por fim solicita provimento ao Recurso Administrativo, declarando INABILITDA a empresa N & V

CONSTRUTORA LTDA, CNPJ.: 09.613.099/0001-71 para prosseguimento no Certame.

III.

DOS FATOS

A licitação pode ser conceituada como o procedimento administrativo que se destina a
selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de interesse de determinado ente ou
órgão público, preservando e garantindo tratamento isonômico a todos que demonstrem
condições de participar do certame e tenham interesse em disputar o objeto contratual
oferecido.

O procedimento, no dizer abalizado de Maria Sylvia Zanella de Pietro (in, "Direito
Administrativo" - Atlas - 7ª ed. - pág. 397), "é o conjunto de formalidades que devem ser
observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, a forma de proceder; o
procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo". Significa dizer, portanto,
que a licitação desdobra-se em fases que, devidamente planejadas e previstas, vão integrar
todo um procedimento.

Os princípios constitucionais que norteiam o ramo do Direito Administrativo, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são atendidos de forma plena por
esta prefeitura municipal. A exigência constitucional do princípio da publicidade para os três
tipos de poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) é executada por esta administração em
todos os seus atos de contratação de bens e serviços. Independentemente de obediência
das regras legais, os atos administrativos devem ser divulgados, pois como afirma Hely Lopes
Meirelles (2007), “pública é administração que os pratica”.

No dia 16/07/2021, às 08:40 foi dado início ao certame para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA ILHÉUS, NO DISTRITO DE
VILA BRASIL, Compareceram ao certame, evidenciando assim o princípio da competitividade,

05 (cinco) empresas:
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L S SENA CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ.: 19.156.914/0001-74
REPRESENTANTE LEGAL: Phillipe Kruschewsky Carilo de Oliveira – CPF.: 037.720.185-56, RG.:
948264632
N & V CONSTRUTORA LTDA ME – CNPJ.: 09.613.099/0001-71
REPRESENTANTE LEGAL: Jefferson Rocha dos Santos – CPF.: 019.107.945-62, RG.: 11.205.125-14
VIVER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ.: 13.928.066/0001-98
REPRESENTANTE LEGAL: Bárbara Fernanda Sousa Andrade – CPF.: 915.177.295-72, RG.:
07.061.201-32
R N EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA – CNPJ.: 24.232.380/0001-58
REPRESENTANTE LEGAL: Antônio Baracat Habib Neto – CPF.: 020.034.455-28, RG.: 09.058.83551
CONSTRUTORA FERREIRA PRADO EIRELI EPP – CNPJ.: 10.561.923/0001-76
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Ferreira dos Santos – CPF.: 049.704.625-34, RG.: 00.797.552-08

A análise da Habilitação das licitantes presentes, conforme registrado em ata, foi realizada
internamente pela CPL, tendo a sessão de reabertura para a divulgação dos resultados da
habilitação, ocorrida dia 21/07/2021. Nesta oportunidade, compareceram apenas as empresas:
L S SENA CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ.: 19.156.914/0001-74; VIVER EMPREENDIMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI – CNPJ.: 13.928.066/0001-98; CONSTRUTORA FERREIRA PRADO EIRELI EPP –
CNPJ.: 10.561.923/0001-76.

Na sessão a CPL considerou a empresa N & V CONSTRUTORA LTDA habilitada, e após
comunicação da decisão de análise aos licitantes presentes, a empresa CONSTRUTORA
FERREIRA PRADO EIRELI EPP, ingressou com pedido de recurso administrativo alegando que
o documento com os índices financeiros do balanço patrimonial, apresentava assinaturas
inválidas por sem impossível verificar sua chancela digital de autenticidade.
Através da análise do recurso apresentado pela recorrente, a Comissão Permanente de
Licitação criteriosamente avaliou a assinaturas abaixo demonstradas:
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As assinaturas foram apresentadas utilizando um recurso do software de visualização de
arquivos no formato “pdf”, Adobe Acrobat Reader. O recurso em questão chama-se “carimbo
de data e hora do documento”. Segundo a própria empresa, desenvolvedora do software, “o
Acrobat oferece aos usuários o recurso de adicionar uma marca de data e hora do
documento a um PDF sem exigir uma assinatura baseada na identidade. Um servidor de
marca de data e hora é exigido para marcar a data e a hora em um PDF”. (disponível em:
https://helpx.adobe.com/br/acrobat/using/validating-digital-signatures.html)
No entanto, a empresa “N & V” não encaminhou juntamente com a Habilitação, nenhum
certificado com código de verificação, para a validação das assinaturas. Também não enviou o
arquivo digital original para que a CPL pudesse através da validação do documento no Adobe
Acrobat Reader, verificar a autenticidade das assinaturas. Em pesquisa no site da
desenvolvedora do software (disponível em: https://helpx.adobe.com/pt/acrobat/using/validatingcertificate-based-signatures.html) temos a seguinte observação:
x
A verificação da autenticidade confirma que o certificado do assinante ou os
respectivos certificados pai existem na lista do validador de identidades confiáveis. Ela
também confirma se o certificado de assinatura é válido com base na configuração do
Acrobat ou do Reader do usuário.
x
A verificação de integridade do documento confirma se o conteúdo assinado
mudou depois de assinado. Se houver alteração no conteúdo, a verificação de integridade
do documento confirma se o conteúdo mudou de maneira permitida pelo signatário.

Conforme pode-se observar, a única forma de verificação da chancela de autenticidade das
assinaturas apresentadas digitalmente seria através da apresentação do certificado do
assinante, ou abertura do arquivo digital em formato pdf através da ferramenta Adobe Acrobat
Reader. Contudo, nenhuma das possibilidades em questão foram apresentadas pela empresa
“N & V”. É imperioso ressaltar que a empresa citada não compareceu à sessão de reabertura
do certame, o que impossibilitou a CPL de promover a verificação das assinaturas “in loco” ou
ainda no arquivo digital da licitante. Salientamos também, que conforme ata lavrada no dia
16/07/2021, a seguinte ressalva foi apresentada aos licitantes presentes:
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Foi solicitado aos licitantes que caso tenham documentos em cópia sem autenticação, no
envelope de Habilitação, que tragam os originais para que a Comissão possa validar sua
autenticidade na sessão de reabertura

Portanto, sem as condições necessárias para a validação das assinaturas presentes no
documento habilitatório, de fato torna-se impossível verificar a autenticidade da assinatura
digital.

IV. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Conforme é cediço em direito a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus
próprios atos, anulando-os quando ilegais, em observância ao princípio da legalidade, ou,
ainda, revogando-os quando se revelam inconvenientes ou inoportunos, visando sempre o
interesse público, tudo isso conforme o célebre princípio da autotutela previsto na assaz de
vezes suscitada Súmula nº 473, do e. Supremo Tribunal Federal.

Reza a indigitada Súm. nº 473, do e. STF:
“Súmula 473: 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”

A autotutela é prerrogativa crucial para que seja realizada a revisão dos atos
administrativos (por via administrativa), pois é nela que o agente público se apoia para o
exercício do poder de anular, reformar, corrigir e revogar atos administrativos sem a
necessidade de acionar o Judiciário.

Trata-se de um poder-dever, que impõe à Administração Pública o controle dos seus
próprios atos, tanto no que se refere à legalidade quanto ao mérito. Neste sentido, Maria Sylvia
Zanella di Pietro (2000, p.73) aponta que pela autotutela “[…] o controle se exerce sobre os
próprios atos, com possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos,
independentemente de recurso ao Poder Judiciário”.
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O conceito de autotutela indica, como se nota, em direito administrativo, o poder da
Administração Pública de prover (no exercício da sua potestade de império) à satisfação do
interesse público sem recorrer a autoridade a ela estranha. Sobrepujada, como já demonstrado,
a Administração ao princípio da legalidade, e sabendo que os atos administrativos são como
regra, auto-executáveis, restabelecer, por sua própria iniciativa a legalidade (seja pela
anulação, seja pela convalidação do ato viciado) é atitude baseada no poder de autotutela.
Assim, o interesse público, objetivo último do atuar administrativo, pode, no caso de ato
administrativo já emitido, ser justamente o interesse de controle e recomposição da legalidade
de seus atos, através de providências que visem anular, reformar, corrigir e revogar, baseadas
no poder-dever de autotutela.
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.

V. CONCLUSÃO.

Diante de todo exposto e à luz dos princípios basilares da Licitação Pública, decidimos por
ADMITIR O PRESENTE RECURSO, para no MÉRITO JULGÁ-LO PROCEDENTE.

Em conformidade com o princípio da autotutela administrativa, a Comissão Permanente de
Licitação, REVER a decisão que declarou habilitada a empresa N & V CONSTRUTORA LTDA,
tornando inválidas quaisquer ações que do referido ato foram consequentes, declarando por fim
INABILITADA a referida empresa pelas razões aqui expostas.

Una, 05 de agosto de 2021

Caio Cézar Oliveira Santos

Membro CPL

Gabriel Rusciolelli da Silva

Rodrigo Tuyuty Lacerda

Presidente CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7OW5NRRS0NFSHIQ2G618QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Membro CPL

