
 

 
 

1 JUSTEN FILHO, Marçal, Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 7ª ed. São Paulo: 
Dialética, 2000. pág. 480. . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ 

PROCURADORIA JURÍDICA  
Rua Magalhães Barata s/nº – Centro – Palestina do Pará CEP: 68.535-000 

CNPJ: 83.211.417/0001-20 

 

PARECER JURÍDICO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: PE-008/ 2021-FMAS 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: Trata-se de revogação do procedimento licitatório na modalidade pregão 

eletrônico, tipo menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de um veículo – 

utilitário básico zero km, destinado ao CRAS para oferta de serviços essências, programas e 

benefícios socioassistenciais para prevenção do covid-19. 

 

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. 

POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO 

ANÁLISE.  

 

Inicialmente cumpre salientar que o Fundo Municipal de Assistência Social iniciou o 

processo licitatório para aquisição de um veículo – utilitário básico zero km, destinado ao 

CRAS para oferta de serviços essências, programas e benefícios socioassistenciais para 

prevenção do covid-19.  

 

Após a publicação do Edital, o Fundo acima mencionado, conforme justificativa 

anexa decidiu por não mais licitar o objeto, dando novo destino aos recursos financeiros.    

 

Como se sabe, o procedimento licitatório se realiza mediante uma série de atos 

administrativos, pelos quais aquela entidade que pretende contratar analisa as propostas 

efetuadas pelos que pretendem ser contratados e escolhe, dentre elas, a mais vantajosa para os 

cofres públicos.  

 

Em razão disso, essa série de atos administrativos sofre um controle por parte do 

poder público.  

 

Esse controle que a Administração exerce sobre os seus atos caracteriza outro 

princípio administrativo: o da autotutela administrativa. Esse instituto foi firmado legalmente 

por duas súmulas.  

 
Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração Pública pode 

declarar a nulidade dos seus próprios atos”.  

 

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – “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 e oportunidade, 

respeitando os direito adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial”.  

 

Sobre quando se deve anular e quando é cabível revogar a licitação, Marçal Justen 

Filho explica que “na revogação, o desfazimento do ato administrativo não decorre de vício 

ou defeito. Aliás, muito pelo contrário. Somente se alude à revogação se o ato for válido e 

perfeito: se defeituoso, a Administração deverá efetivar sua anulação. A revogação se funda 

em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público”1 
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Nesses sentido, no que tange a revogação de processo licitatório, assim diz o art. 50 

do Decreto Federal 10.024/2019: 

Art. 50.  A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório 

de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse 

público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e 

fundamentado. 

Sendo assim, a aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que 

a Administração, pela razão que for, perder o interesse no prosseguimento da licitação ou na 

celebração do contrato. Trata-se de expediente apto, então, a viabilizar o desfazimento da 

licitação e a suspensão da celebração de um futuro contrato com base em critérios de 

conveniência e oportunidade. Acerca do assunto, e na mesma linha do art. 50 do Decreto 

federal nº 10.024/2019, já mencionado, o artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, in verbis, 

preceitua que:  

 
“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-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.” (Grifo nosso).  

 

Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que, não sendo conveniente e oportuna 

para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o procedimento licitatório, 

acarretando inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitação. 

 

Deste feito, considerando os dispositivos acima mencionados, entende-se que poderá 

ocorrer a revogação do processo licitatório, em decorrência de interesse público, por motivo 

de fato superveniente comprovado e justificável.  

 

Sendo assim, considerando a conveniência e oportunidade demonstrada na 

justificativa anexa, poderá os atos ser revistos e consequentemente revogar o processo 

licitatório, respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa. 

 

Assim, considerando o exposto, opinamos de forma favorável a revogação do 

processo.  

 

É o parecer, SMJ. 

               

              Palestina do Pará, 18 de março de 2021. 

              

 

MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA 

Procuradora Municipal 

OAB/PA 24.823 
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