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Atos Administrativos

DECISÃO

Acolho na íntegra o parecer jurídico para indeferir o pedido formulado pela empresa PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTOA e rescindir os Contratos nº 114/2022,
115/2022, 116/2022 e 117/2022, com base no art. 79, inciso 1, art. 78, incisos I e XII e art. 77 da Lei
Federal nº 8.666/93, bem como no princípio da supremacia do interesse público.
Outrossim, procedemos a convocação da 2° colocada no Pregão Presencial nº 013/2022, a
empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, para formalização de
contrato com o município.

Warley Bernardes do N:ui:P-trn
Presidente da Comissã
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Salvador, 06 de outubro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURE
DEPARTAMENTO JURIDICO

SENHOR PREFEITO,

Em atendimento a Vossa solicitagdo
acerca da possibilidade de rescisdo unilateral dos Contratos n°
114/2022, 115/2022, 116/2022 e 117/2022, em razao de denuncias
recebidas junto a ouvidoria contra a empresa contratada,
encaminhamos parecer em 05 (cinco) laudas.
Certo de ter atendido a prestigiosa
solicitagdo,
colocamo-nos
ao
dispor
para
adicionais
esclarecimentos, aproveitando o ensejo para reiterar protestos de
estima e admiragdo.

Atenciosamente,

ALLAN OLIVEIRA LIMA
OAB/BA 30.276

Av. Luiz Viana Filho, 6.462, Wall Street Empresarial, Torre East, Salas 1104/1105, Paralela,
Salvador/Ba.Tel/Fax: 71 2132 2485 - e-mail: allanlimaadv@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MKZCMKYYNTIWMTI1NJNFOD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
7 de Outubro de 2022
4 - Ano XVII - Nº 2154

Macururé

ALLAN LIMA
idvoCJiCU tf <«MullttrW

PARECER JURIDICQ

acerca
da
parecer
de
Trata-se
unilateral dos Contratos n° 114/2022,
possibilidade de rescisdo
115/2022, 116/2022 e 117/2022, em razao de denuncias recebidas
PRIME CONSULTORIA E
junto d ouvidoria contra a empresa
ASSESSORIA EMPRESARIAL LIDA, infornnando sobre as a las taxas
cobradas aos credenciados, bem coma pela dificuldade
encontrada na utilizagao dos servigos contratados, causando
diversos problemas no funcionamento da frota do municipio.
Os contratos em questdo tern como
obieto a contratagdo de empresa especializada para operagao de
sistema informatizado via internet e tecnologia de cartao magnetico,
ou ar code, por meio de redes de estabelecimentos credenciados e
todo territorio do nordeste para
a serem credenciados em
pegas/produtos utilizados em veiculos e• servigos de manutengdo
da frota de veiculos
preventive e corretiva, mecdnica em geral
*
proprios e locados nas Secretarias de Saude, Educagdo,
Administragao e Assistencia Social.
Foi instaurado processo administrativo
dos fatos relatados nas denuncias formuladas
para averiguagao
,
,
„
credenciados, objeto da portaria de abertura, tendo a
pelos
empresa sido notificada para apresentar defesa.
Notificada, a empresa requereu copia
instruiram
os autos, os quais ja haviam sido
dos documentos que
encaminhados com a notificagdo.
Diante disso, a administragao indeferiu o
pedido e concedeu o prazo de mais 03 (tres) dias para
apresentagdo de defesa.
No entanto, a empresa contratada
reiterou o pedido de copia dos documentos, deixando de se
manifestar a respeito dos fatos indicados nas denuncias.
E o relatorio.

Av. Luiz Viana Filho, 6.462, Wall Street Empresarial, Torre East, Salas 1104/1105, Paralela,\
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Inicialmente, ressal+a-se que o presente
parecer jundico e meramente opinativo, com o fito de orientar as
autoridades competentes na resolugao de questoes postas em
analise de acordo com a documentagdo apresentada, ndo sendo,
portanto, vinculativo d decisao da autoridade competente que
podera optar pelo acolhimento das presentes razoes ou ndo.
Quanto ao pedido formulado pela
contratada,
entendemos
pelo indeferimento, visto que
empresa
mesmo apos ter sido notificada duas vezes para apresentar detesa,
reiterou o pedido de copia e se manteve silente com relagao qos
fatos denunciados, gerando a presungdo de concorddncia da
empresa com o quanto apontado na denuncia.
Ao abrir o process© licitatorio, o Munidpio
teve como objetivo agilizar os servigos de manutengdo e reposigdo
de pegas, atraves de urn sistema informatizado que possibilitasse o
credenciamento de diversas oficinas e autopegas, a fim de tornar o
process© de manutengdo dos vefculos mais rdpido, dindmico e
eficaz, em respeito ao interesse publico.
No entanto, o sistema adotado pela
taxas
cobradas
aos credenciados, inviabilizaram a
empresa e as
utilizagdo dos servigos contratados, causando diversos problemas no
funcionamento da frota do municipio, visto que os credenciados
paralisaram os atendimentos, por diversas oportunidades, em razdo
de sucessivos atrasos de repasse de pagamento pela empresa.
Diante
disso
e
da
ausencia
de
manifestagdo da empresa a respeito destes fatos, verifica-se que a
continuidade dos contratos resta prejudicada, motivo pelo qual a
rescisao unilateral dos contratos e a medida mais adequada e
vantajosa para a administragao publica.
Nesse sentido, a Lei Federal n° 8.666/93,
permite a administragao publica proceda a rescisao unilateral de
contrato, quando houver no caso concrete interesse public©^
configurado, ao qual nos contratos ora analisados resta evidenfeV
uma vez que ndo ha interesse pela administragao publica de segqi^
com a avenga contratual.

Av. luiz Viana Filho, 6.462, Wall Street Empresarial, Torre East, Salas 1104/1105, Paralela,
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Sob esse aspecto, a Lei Federal
8.666/93 assim dispoe sobre a rescisao contratual unilateral:

n°

Art. 79. A rescisao do contrato podera
ser:
I - determinada por ato unilateral e
escrito da Administragao, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo anterior;

Art. 78. Constituem motivo para rescisao
do contrato:
I - o nao cumprimento de clausulas
contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;
(...)

XII - razdes de interesse publico, de a/fa
relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;
Aletn disso, a referida Lei tambem
permite a rescisao contratual em razao da inexecugao total ou
parcial do contrato, como esta ocorrendo no presente caso, visto
que as redes credenciadas nao estdo aceitando prestar o servigo de
manutengdo na frota municipal, devido as taxas cobradas pela
empresa contratada e pelo sistema de pagamento adotado.
Vejamos:
Art. 77. A inexecugao total ou parcial do
contrato enseja a sua rescisao, com as
consequencias contratuais e as previstas
em lei ou regulamento.

Av. Luiz Viana Filho, 6.462, Wall Street Empresarial, Torre East, Salas 1 104/1 105, Paralela,
Salvador/Ba.Tel/Fax: 71 2132 2485 - e-mail: allanlimaadv@gmail.com
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A rescisao unilateral procedida pela
administragao somente poderia ser procedida se devidamente
fundamentada, no caso em tela a motivagdo para o pedido resta
cristalina, face o interesse publico, que visa a nao oneragdo dos
cofres publicos com o pagamento de uma empresa, cujos servigos
ndo estdo sendo devidamente executados.
Nesse
sentido,
muito
sabiamente
ministro
do
STF
Celso
Antonio
Bandeira
de
Mello
acerca
expressa o exda materia em questdo, elucidando a possibilidade de rescisao de
contratos administrativos, e sua restrigdo a casos distintos e
espedficos.
A rescisao unilateral do contrato - pela
Administragao, como e evidente
tal
como a modificagdo unilateral, tambem,
so pode ocorrer nos casos previstos em lei
(cf. art. 58, II, c/c arts. 78 e 79 I) e deverd
ser motivada e precedida de ampla
defesa (art. 78, paragrafo unicoj."
629)
2010,
(MELLO,
PImportante esclarecer que a rescisao
contratual ndo possui natureza sancionatoria, e apenas uma forma
de extingdo do contrato administrativo, decorrente do citado poder
conferido ao ente estatal para resguardar eficazmente o interesse
publico, quando da ocorrencia de algum fato especifico que tornou
insustentdvel a relagdo contratual entre a Administragao e a
contratada.
Ndo se pode perder de vista que os
atividade
administrativos,
como
qualquer
outra
contratos
desempenhada pelo Poder Publico, tern como fundamento maior
uma razdo de interesse publico, destinando-se sua execugdo a
satisfaze-la.
Portanto, entende-se que, configurada
uma das hipoteses legais que autoriza a rescisao unilateral do
contrato, cumpre d Administragao contratante realizar urn jufzo de
valor, de modo a identificar, com base nos princfpios da
razoabilidade e da proporcionalidade, qual alternativa melhor
resguarda o interesse publico envolto na execugdo o ajuste: a
manutengdo do contrato, mesmo em face do inadimplemento da
contratada, ou a rescisao unilateral desse ajuste.
Av. Luiz Viana Filho, 6.462, Wall Street Empresarial, Torre East, Salas 1 104/1 105, Paralela,
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Nos dois casos, deverdo ser oplicodos os
songoes administrotivos cabfveis d contratada.
Nesses termos, a previsdo contida no Lei
n° 8.666/93, segundo a qual fica a Administragdo autorizada a
rescindir unilateralmente os contratos, deve ser entendida e aplicada
como um instrumento em favor da tutela do interesse publico sempre
que essa medida se revelar adequada para assegurar esse fim.
Convem registrar que os contratos
preveem cldusulas de rescisdo no caso de inexecugdo total ou
parcial e nos demais casos previstos na Lei n° 8.666/93.
Desta feita, ndo hd motive para a
administragdo publica seguir com a execugdo do objeto
contratado, o que so acarretaria em onerosidade aos cofres publicos
municipais, portanto, devendo ser procedida a rescisdo dos
contratos, com fulcro no interesse publico, e principio da legalidade.
CONCLUSAO.
Diante do exposto, opinamos pela
rescisdo unilateral dos contratos n° 114/2022, 115/2022, 116/2022 e
117/2022, com base no art. 79, inciso I, art. 78, incisos I e XII e art. 77
da Lei Federal n° 8.666/93, bem como no principio da supremacia do
jpil0P05Sg publico, devendo ser procedida a convocagdo do 2
colocado no certame.
E o parecer, SMJ.
Salvador, 06 de Outubro de 2022.

ALLAN OLIVEIRA LIMA
OAB/BA 30.276
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AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Macururé torna público aos interresados o cancelamento do Pregão
Presencial nº. 013/2022 – Processo Administrativo nº 046/2022. Motivação do cancelamento: por
interesse público, tendo em vista que as especificações do edital dificulta a entrega dos serviços,
causando prejuízo à Administração Pública. Presidente da CPL José Ronildo Rodrigues Araújo.
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