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PARECER JURÍDICO Nº089/2020 
DE LAVRA: ASSESSORIA JURÍDICA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023/2020  

 

Assunto: Direito Administrativo. Processo 

Licitatório. Revogação de Licitação.  

1. DO RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Trata-se de solicitação formulado pela Comissão Permanente de Licitação, 
referente a REVOGAÇÃO do processo licitatório Tomada de Preços Nº 001/2020, cujo o 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE 
TERRAPLENAGEM DE RAMAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, conforme 
Projetos; Planilhas Orçamentária; Especificações constantes nos autos do processo.  

A abertura do certame em questão ocorreu no dia 10/03/2020, as 09:00hs, sendo 
que, na sessão antes do credenciamento, a empresa CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, 
questionou a CPL sobre pedido de esclarecimentos enviados nos dias 21, 27 e 28 de 
fevereiro de 2020, bem como, fora protocolado junto ao Protocolo Geral desta PMSIP 
através do PROTOCOLO Nº579/2020 de 06/03/2020, sem nenhuma resposta de CPL.  

Em consequência o Presidente da Comissão de Licitação, decidiu suspender a 
sessão, para que fossem analisados os questionamentos da empresa, pela equipe técnica da 
Prefeitura.  

Em análise pelo setor técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas, 
identificou-se no item 3.3 da Planilha de Orçamento Referencial “Transporte de Material e 
Escavação-bota fora DMT‹ 5.0,Km” a unidade é m3”, assim como nos itens 3.5; 3.8 
apresentam-se com erros na composição orçamentária.  

Neste interim, a referida secretaria emitiu parecer pela REVOGAÇÃO da processo 
licitatório de Tomada de Preços Nº 001/2020-PMSIP, conforme parecer anexo ao processo, 
devidamente assinado pelo Engenheiro Cesar Eduardo M. Canelas Filho, CREA/PA nº 
1502763729. 

Por esse motivo, a CPL encaminhou para esta AJUR, através de despacho 
fundamentado que concorda com a revogação do referido certame.  

Eis o relatório. 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA  

De início, convém destacar que compete a esta AJUR, prestar consultoria sob o 
prisma estritamente da legislação vigente e pertinente, não lhe cabendo adentrar em 
aspectos relativos à conveniência e a oportunidade da prática dos atos administrativos, que 
estão reservados à esfera discricionária do ordenador de despesas, tampouco, examinar 
questões de natureza eminentemente técnica, administrativa, orçamentária e/ou 
financeira. Portanto, isenta-se de toda e qualquer responsabilidade relativa à obtenção de 
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valores, justificativa para contratação, escolha do profissional, limitando-se 
exclusivamente aos ditames legais. 

2.1 – DA REVOGAÇÃO  

Desta feita, diante da impossibilidade do prosseguimento, a revogação do certame 
torna-se obrigatória, haja vista ser uma das funções da Administração Pública de 
resguardar o interesse público e o erário público de despesas comprovadamente onerosas.  

Com efeito, necessário fundamentar no posicionamento da Jurisprudência pátria e 
pela análise da previsão do art. 49 da Lei 8.666/93 a possibilidade da revogação do 
Procedimento Licitatório, com razão no interesse público, por ato da própria 
administração.  

O art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que trata da revogação do procedimento é de 
uma clareza exemplar no momento em que dispõe:  

“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. ” 

  In casu, versa-se sobre erro técnico na confecção da “Planilha Orçamentária 
Referencial”, devidamente comprovado por análise da SEMOP, fato pertinente e suficiente 
para justificar a revogação da licitação pela administração, com fundamento no interesse 
público primário, consubstanciado na preservação do orçamento público e na inviabilidade 
técnica sob o aspecto de engenharia. Portanto, atendidos os requisitos do artigo 
supracitado. 

  Ademais, a Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem provocação, de 
anular o ato administrativo, sem que isso se constitua em ato de ilegalidade ou abuso de 
poder, lição assentada pelo STF no enunciado das Súmulas 346 e 473. Senão vejamos:  

STF Súmula nº 346 - Administração Pública - Declaração da 
Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração pública 
pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.  

STF Súmula nº 473 - Administração Pública - Anulação ou 
Revogação dos Seus Próprios Atos: A administração pode 
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial. 

   José Cretella Júnior leciona que “pelo princípio da autotutela administrativa, quem 
tem competência para gerar o ato, ou seu superior hierárquico, tem o poder-dever de 
anulá-lo, se houver vícios que os tornem ilegais”. O poder-dever da Administração Pública 
de rever seus próprios atos decorre exatamente da necessidade de resguardar o interesse 
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público, revogando e anulando atos administrativos que, mesmo depois de praticados, se 
tornem lesivos aos interesses da administração. 

  Desde modo, a licitação obedeceu a todos os requisitos formais exigidos na lei para 
a modalidade, foi devidamente publicada, não sendo hipótese de vício de legalidade. Não 
há que se falar em anulação. 

   Todavia, evidente a existência de fato posterior (constatação de erro na planilha 
referencial) relevante e prejudicial ao interesse público a justificar a revogação, nos moldes 
da primeira parte do caput do art. 49 da Lei 8.666/93.  

  Revogação segundo Diógenes Gasparini “é o desfazimento da licitação acabada por 
motivos de conveniência e oportunidade (interesse público) superveniente – art. 49 da lei 
nº 8.666/93”. Trata-se de um ato administrativo vinculado, embora assentada em motivos 
de conveniência e oportunidade. 

3. CONCLUSÃO  

  Diante do exposto, sugerimos a REVOGAÇÃO do processo licitatório de Tomada de 
Preços Nº 001/2020-PMSIP, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUTAR A OBRA DE TERRAPLENAGEM DE RAMAIS NO MUNICÍPIO 
DE SANTA IZABEL DO PARÁ, com fundamentos no Art. 49 da Lei 8.666/93, procedendo-se 
a correção dos itens técnicos constados pela SEMOP, sanando os vícios apontados e demais 
elementos necessários à sua perfeita contratação e execução. 

  Assim, submetemos os autos para deliberação do Gabinete do Prefeito quanto a 
Revogação.  

               É este o parecer S.M.J. 

Santa Izabel do Pará, 11 de Março de 2020. 

 

MARCELO DA ROCHA PIRES 
ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL – PMSIP 

OAB/PA 23.535 
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