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Matéria: Análise de Possibilidade de Revogação/Anulação do Procedimento Licitatório (art. 49 da Lei 

8666/93) 

RELATÓRIO 

Trata-se de análise jurídica de Processo em referência, a fim de averiguar a possibilidade de 

revogação/anulação do procedimento licitatório PE SRP Nº 010/2021 cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática destinados a 

atender as necessidades das diversas secretarias, fundos e IPMC do município de Castanhal. 

Conforme se depreende dos autos, foram apresentadas diversas impugnações e pedidos de 

esclarecimentos referentes às especificações de diversos itens do PE. 

Após análise detida do edital e seus anexos, verificou-se que, de fato, existem vícios na 

especificação e quantidades de alguns itens que precisam ser sanados para atender às exigências legais 

e às necessidades da administração pública. 

Assim, os autos vieram a esta Assessoria para as providências cabíveis. 

É o relatório. Passo então a análise do mérito.  

MÉRITO 

O poder Público, em virtude do princípio da autotutela, deve zelar pela legalidade de seus atos 

e condutas e pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração verificar que atos e 

medidas contém ilegalidades, poderá anulá-los por si própria, se concluir no sentido de inoportunidade 

ou inconveniência, poderá revogá-los. 

A despeito, vale citar a súmula 473 do STF, como seguinte teor: 

SÚMULA 473 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque dêles 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 

Especificamente quanto à licitação pública, dispõe o artigo 49 da Lei de Licitações e Contratos 

que a autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por 

razoes de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
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suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

Conforme se depreende dos autos, vários itens do Edital e seus anexos foram objetos de 

impugnações e pedidos de esclarecimentos, principalmente com relação às suas especificações. Para 

responder às objeções, procedeu-se a reanálise minuciosa dos itens, suas especificações, quantidades e 

demais exigências, verificando-se que, de fato, existem erros e vícios a serem sanados. 

Ocorre que, por ferramenta do próprio sistema COMPRASNET, não existe a possibilidade de 

editar as especificações dos itens, apenas excluí-los, o que não é o caso. Portanto, necessário se faz o 

cancelamento do procedimento para que a equipe técnica responsável possa rever todo o termo de 

referência, para, quando for o caso, proceder a alteração das exigências necessárias e somente assim, 

iniciar um novo procedimento para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática. 

Desta forma, tendo em vista ainda o lapso temporal necessário para a confecção de novo termo 

de referência somando à impossibilidade de alteração no sistema das exigências dos itens, frente à 

necessidade de adequação do Termo de Referência aos ditames legais, inoportuno e inconveniente a 

manutenção e prosseguimento do certame PE SRP 010/2021. 

Cumpre frisar que a Administração Pública é obrigada a licitar para contratar com termos da 

Carta Magna em seu art. 37, XXI da CF/88 e 2º da Lei Federal 8666/93. 

Ainda, que o procedimento licitatório deve ser pautado nos princípios, enquanto enunciações 

normativas de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, 

tendo por mais aplicáveis as licitações os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, 

impessoalidade, probidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, sigilo das 

propostas e competitividade, conforme disposição do art. 3º da Lei de Licitações e Contratos. 

Desta feita, esta assessoria jurídica sugere a anulação do procedimento licitatório, nos termos 

do art. 49 da Lei 8666/93, visando garantir a eficiência da licitação.  

CONCLUSÃO 

Assim, com fundamento nos entendimentos acima expostos, com fulcro no art. 49 de Lei 

Federal 8666/93, esta assessoria sugere que seja anulado o procedimento licitatório, posto que, 

inoportuno e inconveniente seu prosseguimento, pela constatação de vícios que devem ser sanados para 

que a licitação cumpra seu papel fundamental. 

É o parecer, salvo melhor entendimento. 

Castanhal (PA), 12 de Março de 2021. 
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