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PARECER JURÍDICO 
 

INTERESSADO: Prefeito Municipal de Igarapé-Açu 

ASSUNTO: Análise de Legalidade de Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico SRP 

nº 13/2020. 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATO. ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE DA 

REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL GRÁFICO E MALHARIA. VERIFICAÇÃO DE 

VÍCIOS INSANÁVEIS DO PROCESSO. CAUSA DE 

POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE ATOS 

ADMINISTRATIVOS. OPINIÃO PELA REVOGAÇÃO DO 

PROCESSO LICITATÓRIO. 

I – Procedimento Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 

13/2020, realizado pela Gestão Municipal Anterior. 

II – Revisão do procedimento licitatório realizado. 

III – Verificação de vícios de natureza insanável no 

processo licitatório. 

IV – Pela Revogação do Processo, com observância do 

constante no presente parecer.                       

 

I - RELATÓRIO 

1. Trata-se de revisão do certame do Pregão Eletrônico SRP nº 13/2020, 

que visava o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para 

Aquisição de Material Gráfico e Malharia, considerando a transição de gestão 

municipal ocorrida em maio/2020. 

2. Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento 

jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação 

em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o 

princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas 

pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação 

direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise da Revisão do 

Processo. 

3. É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

4. Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, 

com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas 

em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, 

vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento 

das presentes razões ou não. 

5. É de se destacar que cabe uma análise criteriosa da procuradoria 

jurídica do presente processo licitatório em face ao presente contexto do 

Município de Igarapé-Açu, ou seja, em vista à abrupta troca de gestão decorrente 

do falecimento do gestor municipal anterior, necessitando rever-se a legalidade 

dos atos realizados anteriormente para ter a segurança de dar-se validade aos 

mesmos, porque isto pode representar a convalidação de atos viciados e ilegais 

que podem comprometer a prestação de contas futuras, e até irregularidades de 

outras ordens. 

6. Pois bem. Como sabido, o procedimento licitatório tem como intuito 

auxiliar a Administração Pública a selecionar as melhores propostas para o 

fornecimento de produtos e realização de obras. A Lei Federal n. 8.666/1993 – ao 

trazer as normas gerais sobre o tema – tem como núcleo normativo a norma contida 

no art. 3º, que reafirma a necessidade e a importância da realização do procedimento 

licitatório para a proteção e garantia da Administração Pública. Vide: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos.
1
 

7.   A norma contida neste artigo demonstra que o procedimento licitatório 

não se trata de mera sucessão de atos administrativos, mas que é necessário 

coaduná-los aos princípios da norma geral (Lei Federal n. 8.666/1993). Em suma, a 

licitação é um procedimento orientado para atingimento de certos fins, entre os quais a 

seleção da(s) melhor(es) propostas.  
 

8.   Entre esses fins, a busca pela proposta mais vantajosa é essencial para 

que o Poder Público explore de maneira mais eficiente seus recursos econômicos. 

Marçal Justen Filho, ao falar sobre proposta mais vantajosa, aduz que esta é obtida 

através da conjugação de dois aspectos inter-relacionados: o dever da Administração 

                                                 
1
 BRASIL. Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em 08.08.2019. 
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Pública em obter a prestação menos onerosa e o particular em ofertar a melhor e a 

mais completa prestação.  

 

9.   Sob este prisma, ao analisar o presente processo licitatório, verifica-se 

que uma série de documentos deste deixaram de ser assinados no decorrer do 

processo, inclusive por parte do Prefeito Municipal anterior que faleceu em 

08/05/2020, o que constitui uma falha insanável de ordem material pela ausência de 

cumprimento de fases, e até mesmo pode ser um indicativo de montagem de 

processo.  

 

10. A exemplo destas falhas: o Despacho inicial não está assinado e não 

apresenta a relação de itens, não consta assinatura no despacho de cotação e 

no de autorização do gestor competente, não consta a minuta de edital, constam 

apenas cópias simples dos documentos das empresas vencedoras, a Ata do 

certame não contém a assinatura do Prefeito, tampouco a Homologação foi 

assinada pelo mesmo. 

11. Assim, evidente que os vícios apontados no decorrer do processo 

licitatório, maculam inequivocamente a validade do procedimento licitatório realizado, 

exigindo-se a revogação do mesmo com base na ausência de atendimento ao 

interesse público. 

12. Constatado o vício por parte da Administração Pública, deve-se então 

revogar os atos administrativos realizados, posto que em desconformidade com o 

ordenamento jurídico, como é o presente caso. 

 

13. Sobre essa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal consolidou esse 

entendimento em duas Súmulas, 473 e 346, cuja redação segue: 

 

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. 

 

Súmula 346. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos 

seus próprios atos. 

 

14. Em caso de eventual questionamento de violação do princípio da boa fé 

e da confiança, ressalta-se que não se originam direitos de atos ilegais, tendo o 

Supremo Tribunal Federal também se manifestado sobre quando julgamento da Ação 

Originária n. 1.483 – DF. Vide: 

 

O Supremo Tribunal já assentou que diante de indícios de 

ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de 

anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade 

ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, as súmulas 346 e 
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473 deste Supremo Tribunal: "A administração pública pode declarar a 

nulidade dos seus próprios atos" (Súmula 346)."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" (Súmula 473).2 

 

15. Ademais, o Decreto Federal n. 7.892/2013 tem como intuito realização 

de registro formal de preços a fim de contratações futuras de bens e serviços. 

Portanto, sequer existe a possibilidade de se alegar dano por parte do Poder Público 

aos particulares envolvidos, eis que o Município não gera obrigação de adquirir 

todos os itens registrados na Ata de Registro de Preços, ainda mais diante do 

procedimento cuja validade não se aperfeiçoou em razão das falhas apontadas. 

 

16. Por fim, com base em todo o exposto, considerando-se que o processo 

não foi finalizado ante a inexistência de homologação assinada pela autoridade 

competente à época até então, orienta-se o ente municipal a realizar a revogação do 

certame licitatório em razão da inobservância ao interesse público em dar 

prosseguimento em um processo com todos estes vícios, devendo – entretanto – 

oportunizar aos então fornecedores meio para apresentar suas razões antes da 

eventual revogação do certame, a fim de garantir o direito à ampla defesa e 

contraditório aos particulares. 

 

17.   Em regra, a revogação dos atos administrativos tem efeito ex tunc 

(retroativo), posto que as irregularidades não se convalidam pelo transcurso do tempo. 

Isso significa que as relações jurídicas serão desfeitas e as partes retornarão ao status 

quo ante. 

 

18.   Tendo em vista a possibilidade de ocorrência de casos como o 

presente, o legislador já dispôs sobre no art. 49 e parágrafos, da Lei Federal n. 

8.666/1993. Vide: 

Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do 

procedimento somente poderá revogar 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. 

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo de 

ilegalidade não gera obrigação de indenizar ressalvado o 

disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. (...) 

                                                 
2
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Originária n. 1.483, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 

20-5-2014, DJE 106 de 3-6-2014.  
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§3º - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. (...) 

 

19.   A referida norma demonstra a tentativa do legislador em compatibilizar a 

necessidade de proteção da legitimidade/legalidade dos atos administrativos com o 

princípio constitucional da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CFRB/1988).  Pois 

bem, entende-se perfeitamente aplicável a referida norma por analogia ao presente 

caso, a fim de garantir a efetividade dos direitos acima elencados. 

 

20.  Nesse passo, entende-se pela necessidade de revogar o procedimento 

licitatório, com o fito de materializar o princípio da busca da proposta mais vantajosa, e 

todos os preceitos legais exigíveis no âmbito da Administração Pública, ainda mais 

diante da ausência de regularidade de diversos atos no decorrer do mesmo. 

 

III – CONCLUSÃO 

21. Ante o exposto, e pelos fundamentos apresentados, conclui-se e opina-

se que a Administração Municipal, com base no presente PARECER JURÍDICO, 

REVOGUE o procedimento de Pregão Eletrônico SRP n. 13/2020, devendo 

resguardar os efeitos produzidos até a declaração da referida revogação e garantir o 

direito à ampla defesa e contraditório do então licitante, facultando-lhes a 

apresentação de manifestação em prazo que se entender razoável. 

22. Por fim, reafirma-se que o presente parecer tem caráter opinativo, não 

vinculando a atuação do Poder Público, como anteriormente explicitado. 

23. Encaminhem-se os autos ao Prefeito Municipal.  

Igarapé-Açu, PA, 23 de setembro de 2020. 
 
 
 

Danilo Ribeiro Rocha 
Procurador 
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