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DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

Referência:  Processo nº 218/2021 – Edital nº 001/2021 – Contratação de empresa para 
execução de serviços técnicos especializados de auditoria externa 
independente, contemplando as áreas: contábil, orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional, (...). 

 
Assunto: Administrativo. Procedimento Licitatório. Requerimento de Impugnação. 
 

       Requerente: Staff Auditoria e Assessoria (CNPJ: 07.791.963/0001-08) 
 

Requerida: Prefeitura Municipal de Guiratinga – Prefeito Municipal 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRATINGA, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais e, 
 
 CONSIDERANDO o requerimento tempestivo de IMPUGNAÇÃO da Empresa Staff 

Auditoria e Assessoria (CNPJ: 07.791.963/0001-08) com fundamento art. 41, § 2º da Lei Federal 
nº 8.666/1993 e alterações, pertinente ao Processo nº 218/2021 – Edital nº 001/2021 epigrafados, 
ainda que lastreado EQUIVOCADAMENTE no art. 109, § 4º do mesmo diploma legal, que se 
reporta à fase de interposição de recursos; 

 
   CONSIDERANDO que a Impugnante ignorou ou afrontou voluntária ou propositalmente o 

art. 23, § 4º da Lei Federal nº 8.666/1993 reportada, que se aplica ao processo licitatório e edital 
referenciados, e que assim se enuncia, in verbis: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratação: 
§ 1.º (...) 
§ 4.º Nos casos em que couber convite, a Administração poderá 
utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. 
(grifos em negrito acrescentados); 

 CONSIDERANDO que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), adotada 
pela Impugnante no Acórdão nº 1.046/2014-TCU (Proposta de Encaminhamento e Voto), 
NÃO PREVÊ DIRETAMENTE o disposto no art. 23, § 4º da Lei Federal nº 8666/1993 e 
alterações, aplicável ao caso concreto objeto deste Despacho, MAS PREVÊ INDIRETAMENTE 
que no caso julgado também se registrou a hipótese consubstanciada no enunciado “(...) em 
regra (...)”, como se constata abaixo, ipis litteris: 

 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
 
106.2. fixar entendimento, com base no art. 16, V, do Regimento Interno 
do TCU, de que o serviço de auditoria independente, em regra, deve 
ser considerado serviço comum, nos termos definidos no parágrafo único 
do art. 1º da lei 10.520/2002, sendo obrigatório o emprego da modalidade 
pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica, para as licitações que 
os tenham por objeto; (grifos em negrito acrescentados) 
 
VOTO 
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45. Sendo assim, no esforço de contribuir para a evolução da matéria no 
âmbito deste Tribunal, julgo que os elementos jurídicos trazidos aos autos 
acerca da natureza comum dos serviços de auditoria independente e, por 
consequência, da utilização obrigatória, salvo justificativa, da modalidade 
pregão para a contratação de tais serviços, devem ser objeto de especial 
atenção. (grifos em negrito acrescentados) 

CONSIDERANDO, que a Administração pode revogar seus próprios atos por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sê efetivamente 
adquiridos, o que não se aplica ao caso concreto em comento, conforme preceitua o art. 53 
da Lei Federal nº 9.784/1999, objeto da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), 
dispositivo legal este abaixo inserido, na íntegra:  

 Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados 
de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. (grifos em 
negrito acrescentados); 

            CONSIDERANDO, finalmente, que esta Administração entende ser conveniente 
impugnar o processo licitatório e edital pertinentes, e reanalisar qual procedimento adotar, 
principalmente para cumprimento do princípio republicano da eficiência introduzido pela Emenda 
Constitucional Federal n° 19/1998 no caput do art. 37 da Constituição Federal atualizada 
vigente; 
 
 DECIDE: 

 
 REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 218/2021 – EDITAL Nº 001/2021 – 
Tomada de Preços, e todos os seus Atos, DETERMINANDO ao órgão/unidade administrativa 
competente do Poder Executivo apresentar novamente Termo de Referência pertinente ao 
objeto epigrafado, com a opção constitucional e legal vigentes aplicáveis à espécie que atenda 
ao princípio da eficiência reportado no caput do art. 37 da Constitucional da República. 
 
 Publique-se. 
 
 Ao fim, arquive-se. 
 

 Guiratinga, 17 de maio de 2021. 
 
 

WALDECI BARGA ROSA 
Prefeito Municipal 
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