
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

CNPJ: 22.953.681/0001-45 

 

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000 - Fone: (94) 3335-2210  1 

 

PARECER JURÍDICO 

 

 

Processo Administrativo: nº 920210016-PMDE 

Pregão Eletrônico nº 9/2021-0016 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecíveis, para compor o 

cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades de ensino da rede pública de Dom 

Eliseu-PA, contemplados com o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para o ano 

letivo de 2021. 

Requerente: Secretaria Municipal de Educação de Dom Eliseu. 

 

 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO 

UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

RECOMENDAÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO 

LICITATÓRIO. 

  

 

I - RELATÓRIO 

 

Vêm os autos da Secretaria Municipal de Educação a fim que esta Assessoria Jurídica 

exame a possibilidade jurídica de Anulação do processo licitatório, na Modalidade Pregão 

Eletrônico, nº 9/2021-00016. 

  

Trata-se de Anulação pertinente ao PREGÃO ELETRONICO Nº 9/2021-00016, cujo 

objeto é a Aquisição de gêneros alimentícios secos, estocáveis e perecíveis, para compor 

o cardápio nutricional dos alunos matriculados nas unidades de ensino da rede pública 

de Dom Eliseu - PA, contemplados com o programa nacional de alimentação escolar – 

PNAE, para o ano letivo de 2021. 

  

Preliminarmente cabe destacar que houve a publicação do Pregão Eletrônico nº 

9/2021-00016 em todos os meios legais e exigíveis (Quadro de Avisos do Poder Executivo 

Municipal, Portal do Jurisdicionado, Jornal de grande circulação local, Diário Oficial da União e 

no Portal de Compras públicas), com do devido respeito ao art. 4º, V da Lei nº 10.520/2002. 
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Em resumo, houve processo Licitatório nº 9/2021-00016 na Modalidade de Pregão 

Eletrônico, que veio a ser homologada em 07/07/2021, ocorre que no dia 10/08/2021 o 

Ministério Público da Comarca de Dom Eliseu, notificou esta Administração Pública Municipal 

sobre a existência de possíveis irregularidades no procedimento licitatório acima epigrafado. 

 

 

É o breve relatório. 

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

II.1 - DA AUTOTUTELA. AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANULAR OU 

REVOGAR SEUS PRÓPRIOS ATOS 

 

A autotutela é o poder que a Administração Pública goza para anular ou revogar seus 

atos administrativos, quando estes se apresentarem, respectivamente, ilegais ou contrários à 

conveniência ou à oportunidade administrativa.  

 

Vale destacar que tanto na revogação quanto na anulação não é necessária a 

intervenção do Poder Judiciário, podendo ambas serem realizadas por meio de outro ato 

administrativo autoexecutável. 

 

O Supremo Tribunal Federal há muito tempo consolidou sua jurisprudência no sentido 

de que a Administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos quando os mesmos 

se revestem de nulidades ou quando se tornam inconvenientes e desinteressantes para o 

interesse público. 

 

Em verdade, em função da longevidade da pacificação desse entendimento, essa 

matéria já foi até mesmo sumulada. Veja: 

 

A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

atos. (STF, Súmula nº 346, Sessão Plenária de 13.12.1963).  

 

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. 

(STF, Súmula nº 473, Sessão Plenária de 03.12.1969) 
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Segundo Odete Medauar, em virtude do princípio da autotutela administrativa, “a 

Administração 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 contêm ilegalidades, 

poderá anulá-los por si própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, 

poderá revogá-los” (Medauar, 2008, p. 130). 

 

Insta salientar que o ato de anulação de um processo de licitação deve fundamentar-se 

no que dispõe o art. 49 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores 

que prevê o que segue:  

  

“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”.   

 

 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, sumulou o entendimento a respeito, senão 

vejamos o enunciado:  

 

Súmula nº 473 - STF: 

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”.  

 

Nesse diapasão, frisa-se a importante de trazer à lume a seguinte norma: 

 

Decreto nº 10.024/19 
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. 
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II.2 - DO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO POR CONTA DE 

CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE DE ERRO DE ANÁLISE DOCUMENTAL.  

 

 

Tomando como base os esclarecimentos preliminares, resta claro que, em havendo 

ilegalidades nos seus atos, a administração está obrigada a anulá-los independe de qualquer 

intervenção judicial. É seu dever anular atos ilegais, pois deles não se originam direitos.  

 

No que tange especificamente à anulação de procedimento licitatório, Hely Lopes 

Meireles1 a conceitua como sendo “a invalidação da licitação ou do julgamento por motivo de 

ilegalidade”. O nobre administrativista acrescenta que a anulação “pode ser feita a qualquer 

fase e tempo antes da assinatura do contrato, desde que a Administração ou o Judiciário 

verifique e aponte a infringência à lei ou ao edital”. 

 

In casu, consoante relatado, apenas agora, após assinatura dos contratos, em virtude 

dos vícios relatados pelo Ministério Público Estadual que foi constatada irregularidade no 

procedimento licitatório, não sendo possível mantê-lo com o simples saneamento. 

 

Em casos como esse deve-se recorrer à norma contida no art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

Este dispositivo de lei fixa que “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”. 

 

Assim, verificando a ocorrência de nulidades de caráter absoluto, outra alternativa não 

resta à administração senão a de determinar a anulação de todo o procedimento licitatório 

maculado. Caso não atue dessa forma, a administração estará sendo conivente com a 

ilegalidade. 

 

Portanto, diante destes esclarecimentos, entendemos por certo que a Autoridade 

Superior deste Município, a fim de dar guarida aos princípios basilares do direito Público, bem 

como com vistas ao Estado Democrático de Direito e o bem da própria Administração Pública, 

deve ANULAR INTEGRALMENTE para então realizá-lo em conformidade com os ditames 

legais. 

 

Por fim, cabe asseverar que a anulação da licitação acarreta a nulidade do contrato (art. 

49, § 2º). No mesmo sentido “a anulação poderá ocorrer tanto pela Via Judicante como pela Via 

Administrativa”. 
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III - CONCLUSÃO  

 

Ante ao exposto, com base nos fundamentos acima, esta assessoria jurídica 

RECOMENDA A ANULAÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-00016, com fulcro no Princípio Autotutela, exarado na 

Súmula 473 do STF.  

 

Os interessados deverão ser notificados para conhecimento, através de publicação da 

decisão de anulação do certame na imprensa oficial e portal da transparência do município. 

 

É importante destacar que a presente recomendação não vincula a decisão superior 

acerca da ANULAÇÃO, apenas faz uma contextualização fática, fornecendo subsídios à 

autoridade correspondente, a quem cabe análise desta e consequentemente a sua decisão.  

   

  

Dom Eliseu-PA, 16 de agosto de 2021.  

  

 

 

  

 

_____________________________________________            
Felipe de Lima Rodrigues Gomes 

ASSESSORIA JURÍDICA 
OAB/PA 21.472 
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