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Senador José Porfírio/PA, 28 de Maio de 2020. 

 

Destinatário: Setor de Licitação 

Assunto: Pedido de desistência de empresa vencedora em licitação 

 

1 – RELATÓRIO: 

 

Este Setor Jurídico fora instado a se manifestar acerca da possibilidade de 

chamamento da empresa segunda colocada no certame licitatório Pregão 

Presencial SRP nº. 9/2019-018 PMSJP – Registro de prelos, realizado pelo setor 

licitatório do município, uma vez que a empresa ganhadora, MENDES & SILVA 

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME, apresentou pedido desistência, não 

realizando firmar contrato administrativo com a Administração municipal. 

Foi realizado contato via e-mail com a segunda colocada, empresa 

Castanheira Comércio de Peças, Acessórios e Serviços para Veículos LTDA-

EPP, que manifestou interesse em assumir o contrato com a Administração 

Pública Municipal, permanecendo com as mesmas propostas aos itens objetos 

da licitação Pregão Presencial SRP nº. 9/2019-018 PMSJP. 

Ao expediente foram juntados carte de desistência da empresa MENDES 

& SILVA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME, ata de registro de preços, ata de 

lances, ata de julgamento, termo de adjudicação e termo de homologação. 

Isto posto, passamos a análise. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO: 

A Lei nº. 8.666/93 estabelece as medidas que devem ser adotadas ao caso 

de desistência do certame licitatório. Considerando que a Administração Pública 

possui discricionariedade, buscando através do processo de licitação a proposta 

mais vantajosa para o contrato de seu interesse. 

Assim, considerando que há desistência expressa do licitante vencedor na 

continuidade no certame, a lei de licitações faculta a possibilidade de optar pela 
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análise da proposta do licitante subsequente classificado. Nesse sentido prevê 

o parágrafo terceiro do art. 45: 

Art. 45 (...) 
§3º. No caso da licitação do tipo “menor preço”, entre os 
licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela 
ordem crescentes dos preços propostos, prevalecendo, no caso 
de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo 
anterior. 

   
Ademais, a Lei 10.520/20, estabelece: 

Art.4.  A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observada as seguintes regras: 
(...) 
XVI – se a oferta não for aceitável ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
(grifo nosso)  
 

No mesmo sentido dispõem o parágrafo terceiro do artigo 27 do Decreto 

5.450/05, vejamos: 

Art. 27. (...) 
§3º. O vencedor da licitação que não fizer a comprovação 
referida no §2º ou quanto, injustificadamente, recursa-se a 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitado a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos 
habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato ou a 
ata de registro de preços, sem prejuízos das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais. (grifo 
nosso) 
 

Por fim, o entendimento jurisprudencial é corroborando com a aplicação 

dos dispositivos legais acima elencados, conforme se expõem no julgado do 

Tribunal de Contas da União, in verbis: 

RELATÓRIO DE AUDITORIA. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 
BR-156/AP, KM 577,99 A KM 743,7. INDÍCIOS DE 
CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. CONTRATO 22/2011-SETRAP. PROPOSTA DE 
CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA. ESTADO DO PROCESSO 
PERMITE A ANÁLISE DE MÉRITO DO CONTROLE OBJETIVO 
DO CONTRATO 22/2011-SETRAP. ARGUMENTOS 
APRESENTADOS PELA SETRAP/AP IDÔNEOS PARA 
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AFASTAR A OCORRÊNCIA DA IRREGULARIDADE. ANÁLISE 
DA LEGALIDADE DA RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 
45/2010- SETRAP. DEFICIENTE MOTIVAÇÃO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. OBRAS INICIADAS. CIRCUNSTÂNCIAS 
CONCRETAS POSSIBILITAM A CONVALIDAÇÃO DOS ATOS 
PRATICADOS PELA SETRAP/AP. OFÍCIO DE CIÊNCIA. 1. O 
art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado, por 
analogia, para fundamentar a contratação de licitante 
remanescente, segundo a ordem de classificação, quando a 
empresa originalmente vencedora da licitação assinar o 
contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e 
rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo 
contrato possua igual prazo e contenha as mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado; 2. A 
ausência de menção expressa a tal situação fática na Lei 
8.666/1993 não significa silêncio eloquente do legislador, 
constituindo lacuna legislativa passível de ser preenchida 
mediante analogia. 3. A rescisão amigável de contrato 
administrativa, especificada no art. 79, inciso II da Lei 
8.666/1993, somente é cabível se houver conveniência para 
administração e não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas 
na lei para a rescisão unilateral da avença. 4. Os princípios da 
proteção da confiança, da boa-fé, da proporcionalidade e da 
razoabilidade possibilitam, no presente caso concreto, a 
convalidação dos atos jurídicos praticados e a continuidade das 
obras. 

(BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão no 740/2013. 
Plenário. Relator: Ministro Benjamin Zymler. Sessão de 
03/04/2013) 

Portanto, possível o prosseguimento do certame licitatório, com o 

chamamento da segunda colocada para proceder as qualificações legais 

previstas na norma licitatória. 

 

3 – DA CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, o Setor Jurídico desta municipalidade informa a 

possibilidade de convocação da segunda colocada no Pregão Presencial SRP 

nº. 9/2019-018 PMSJP – Registro de preços, empresa Castanheira Comércio de 

Peças, Acessórios e Serviços para Veículos LTDA-EPP, para prosseguimento 

da contratação e fornecimento do objeto licitatório para a Administração Pública. 
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Portanto, cabe ressaltar que o presente parecer é meramente opinativo, 

sendo de responsabilidade do setor competente a respectiva análise, deferindo 

ou não o pleito da servidora, tudo dentro das formalidades legais. 

É o parecer. 

 

 

 

 

Paulo Vitor Negrão Reis 
ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/PA 18.417 
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