GOVERNO MUNICIPAL DE MERUOCA
REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
Ref. Proc. Adm. nº 59400.000426/2012-45
Convênio nº 069/2007
Interessado: Município de Meruoca
Interessado: Gaid Construções Ltda

Trata-se de reexame de atos administrativos por força do princípio da
autotutela da administração pública, com sustentáculo nas súmulas n. 346 e 473 do STF,
empós a expedição de Declaração em prol da empresa Gaid Construções Ltda.
A empresa interessada requereu declaração para fins da capacidade técnica
por ter supostamente executado, via subcontratação, o serviço de enrocamento na
construção da barragem do Açude Jenipapo, neste município de Meruoca/Ce.
O Secretario de Administração, Planejamento e Gestão do Município de
Meruoca, Sr. Gustavo Vasconcelos Bispo, no uso de suas atribuições legais, declarou:
“(...) DECLARA, a Prefeitura Municipal de Meruoca – Ceará –
para os devidos fins que se fizerem necessário, que a pedido da
empresa GAID CONSTRUÇÃO LTDA, foram realizadas buscas nos
Arquivos da Secretária de Infraestrutura, bem como no setor e
Convênios deste município e fora encontrado Contrato de
Subempreitada do Serviço de Enrocamento na construção do Açude
do Genipapo, desse município. O referido contrato se deu com a
empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,
vencedora do referido certame” (...).
Pois bem.

O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o
poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando
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A declaração supramencionada deve ser anulada.
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inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder
Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo, ex officio.
Sobre os atos administrativos eivados de vício, aduzem as seguintes
Súmulas do STF e o art. 53 da Lei nº 9.784/99:
Súmula 346: A Administração pública pode declarar a
nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473: A Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Lei nº 9.784/99, 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.

Em análise pormenorizada nos autos do Processo de Licitação e Contrato
Administrativo de n. 59400.000426/2012-45, encontraram-se diversas inconsistências que
nos leva a crer a inexistência dos serviços praticados pela empresa Gaid Construções
Ltda. Ei-las:
1. Inexistência de previsão de subcontratação no Edital1 do certame, em afronta ao
princípio da estrita legalidade (CF/88, art. 37, caput e art. 72, da Lei n. 8.666/93),
mesmo que a empresa interessada tenha de fato executado o serviço de
enrocamento, isso por si só, não tem o condão de atestar a sua capacidade técnica
ou financeira;

Não é permitida a subcontratação integral dos serviços, admitindo-se tão somente a subcontratação parcial
quando expressamente prevista no edital de licitação e no contrato. (Acórdão 983/2012 – Plenário. Relator:
Augusto Sherman).
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2. Repousa nos autos do Processo Administrativo nº 59400.000426/2012-45 Convênio nº 069/2007 - cópia do Contrato de Subcontratação, sem carimbo de
protocolo, sem numeração de páginas e sem o reconhecimento de firmas dos
contratantes, ausente ainda, a indispensável outorga do Município de Meruoca2 na
celebração da subcontratação3;
3. Inexistência de Ordens de Serviços, Relatórios de medição de obras, Notas Fiscais
e Ordens de Pagamento em nome da empresa subcontratada, dando conta, em tese,
que a empresa Gaid Construções Ltda não participou de nenhum serviço/obra no
tocante a construção da barragem do Açude Jenipapo, no Munícipio de
Meruoca/Ce;
4. As guias da Previdência Social (GPS) foram pagas TODAS em nome da empresa
COSAMPA Projetos e Construções LTDA, inexistindo assim, GPS em nome da
subcontratada;
Consoante os argumentos supracitados, a declaração outrora expedida deve
ser a anulada, ex officio, já que a nulidade dos atos opera efeitos retroativos, “ex tunc”,
como se nunca tivessem existido, exceto em relação a terceiros de boa-fé. Entre as partes,
não gera direitos ou obrigações, não constitui situações jurídicas definitivas, nem admite
convalidação.
O poder de invalidar atos administrativos é antes um poder-dever, ou seja,
uma faculdade delimitada imperativamente por um conjunto de diretrizes, implícitas ou
explícitas na lei.

2

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,
poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
Administração.
A subcontratação deve ser tratada como exceção. Só é admitida a subcontratação parcial e, ainda assim,
desde que demonstrada a inviabilidade técnico-econômica da execução integral do objeto por parte da
contratada, e que haja autorização formal do contratante. (Acórdão 834/2014 – Plenário. Relator: André de
Carvalho).
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Ante todo o exposto, ANULA-SE, a DECLARAÇÃO expedida em prol
da empresa GAID CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ. 06.352.754/0001-97.
Ciência a empresa interessada, por e-mail.
Publique-se. Junte-se cópia nos autos do Proc. Adm. nº 59400.000426/201245.
Paço Municipal de Meruoca, em 26 de maio de 2021.
GUSTAVO VASCONCELOS
BISPO:04300683360
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Gustavo Vasconcelos Bispo
Secretario de Administração, Planejamento e Gestão do Município de Meruoca
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