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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. 

PARECER JURÍDICO 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.       

EMENTA: Parecer jurídico, quanto 

ao CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

POR DESISTÊNCIA DA CONTRATADA. 

POSSIBILIDADE. 

I- DA CONSULTA: 

Trata o presente parecer, de consulta solicitada 

pela Comissão de Licitação, referente ao Processo 

Administrativo nº 0705.001/2020 - Dispensa nº 008/2020, 

quanto ao pedido de desistência da empresa que seria 

contratada, segundo os critérios estabelecidos pela referida 

Comissão, para prestar os serviços ou fornecer os produtos 

objeto da referida Dispensa. 

A desistência foi apresentada à Administração 

Pública por meio de carta datada do dia 25 de maio de 2020, 

dando conta de que o pedido de desistência se deu em virtude 

de análise, feita pela empresa, dos custos relacionados ao 

fornecimento do objeto, concluindo que é impossível o 

fornecimento pelo preço pactuado. 

 

II- DA ANÁLISE JURÍDICA E DA CONCLUSÃO: 

 

Inicialmente, é importante destacar que o 

referido procedimento teve o objetivo de atender às 

necessidades da Administração, diante da situação de 

calamidade pública enfrentada em função da pandemia de 

coronavirus. 

O Procedimento cumpriu as formalidades legais, 

contudo, não logrou êxito na contratação pretendida em função 

da empresa ter apresentado carta de desistência, alegando 

que após realizar análise criteriosa de planilhas 

orçamentárias, abordando a variação de mercado, seria 

impossível o fornecimento do objeto. 

Assim sendo, o que se observa do procedimento 

realizado e da análise dos atos produzidos, é a ocorrência 

de fato superveniente suscitado pela empresa, buscando a não 

efetivação da contratação. 

Destarte, não houve formalização com assinatura 

do contrato, por conseguinte, também não houve fornecimento 

e pagamentos.  
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Portanto, o cancelamento pretendido é possível 

nos termos do art. 49, § 4º, da Lei nº 8666/93. 

 

É o parecer.  

S.M.J. 

Cachoeira do Piriá, 25 de Maio de 2020. 

 

 

 

JUDSON SANTOS DE SOUZA 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ 
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