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Senhor Pró-Reitor de Administração,
 
1- Após a emissão do PARECER n. 00001/2023/GAB/PFUNIFAP/PGF/AGU, o Presidente da Comissão de

Licitação, através do DESPACHO Nº 376/2023 - CPL, encaminhou o seguinte questionamento:
"À PROJU

Após a análise do r. parecer jurídico, este pregoeiro, vem respeitosamente requerer alguns esclarecimentos em
relação ao ato consultivo prestado pela procuradoria jurídica desta universidade.

O questionamento é especificamente no item pertinente a conclusão, conforme a transcrição: "A anulação dos
atos licitatórios a contar das analises das propostas e que a comissão decida de forma fundamentada , se ira acatar
as sugestões emitidas no parecer nº72/2022/SAFS/DLIH/UNIFAP-EBSERH.

"Pergunta-se: Se a anulação deverá ser das propostas iniciais, qual seja, referente aos lances que foram
melhores classificados ou faz alusão a proposta que até então tem o melhor lance e que foi pedido para ser
reajustada? Ademais, é importante destacar, que a duvida inicial, são sobre os novos atos, que não repousavam
sobre a proposta, e sim sobre a dilação do prazo dado pelo edital (duas horas) e o prazo dado pela autoridade
demandante (um dia).

Este pregoeiro em conjunto com a Comissão Permanente, informam que se vincularão aos termos do parecer dado
e a fundamentação nele trazida. Pois, fatos semelhantes a estes, nunca foram vivenciados por esta CPL, e para que
não sofram nenhum ato de disciplinar pelos órgãos controladores, desejam seja sanada tal obscuridade no r.
parecer.

Dessa forma, requer outrossim, que a douta procuradora, seja objetiva em relação ao prazo dado do edital e do
setor demandante, no sentido de indicar qual é o prazo que devemos obedecer, bem como em relação ao ato que
deve ser anulado, conforme a pergunta a cima.

Esta comissão, renova os seus votos de estima à PROJU."

 

2- Primeiramente, cumpre ressaltar que esta PF/UNIFAP não tem acesso integral ao processo licitatório e a todos os
dados do processo, mas apenas aos que estão anexados nos presentes autos.

 
3- Posteriormente, respondendo aos questionamentos da CPL (DESPACHO Nº 376/2023 - CPL)  e nos restringindo

estritamente aos documentos constantes nos autos, opina-se que os atos a serem anulados sejam a contar da notificação feita à
empresa Valle Serviços para retificação da planilha, visto que, conforme já ressaltado no PARECER
n. 00001/2023/GAB/PFUNIFAP/PGF/AGU, não ficou claro ao licitante se a Comissão pretendia lhe conceder o prazo de 2
horas ou de 1 (um) dia útil.

 
4- Com relação ao prazo a ser concedido, ratifica-se a orientação emitida no PARECER

n . 00001/2023/GAB/PFUNIFAP/PGF/AGU quanto a  necessidade de uma decisão administrativa por parte da Comissão de
Licitação, visto que o PARECER Nº 72/2022/SAFS/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH é meramente opinativo.

 
5- Apenas em caráter também opinativo, entende-se como mais coerente a adoção da sugestão contida

n o PARECER Nº 72/2022/SAFS/DLIH/GAD/HU-UNIFAP-EBSERH, visto que aparentemente (repete-se que não se tem
acesso a todos os atos do processo licitatório) não houve o "licitante declarado vencedor" a que faz referência o item 10.1 do
edital.

 
6- Caso permaneça alguma dúvida jurídica, estamos à disposição para esclarecer.
 
Macapá, 05 de janeiro de 2023.
 
 

LARISSA MOUTINHO DE MOURA MOREIRA
Procuradora-Chefe

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00893000239202296 e da chave de acesso 52784ba2
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