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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeiluro Municipol de lioitubo

PAREC ER J URíDIC0/2020/DICOAA

PREGÃO PRESENCTAL N" - 02I12020-pp.

PROCESSO ADM|NtSTRATTVO N. 03r/201 9.

OBJETO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER A
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

ASSUNTO . PARECER CONCLUSIVO - ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

I . RELAIóRIO

Vem oo exome deste Procurqdor Jurídico Municipol, o presente
processo odministrotivo, referente oo Processo Licitotório no modolidode
Pregôo Presenciol no 021 12020, que trotq do locoçõo de veículos e móquinos
pesodos poro olender o demondo do Município de ltoitubo/PA, conforme o
constonte no Solicitoçõo de Despeso onexo oos outos.

De tol sorle, foro juntodo Editol em todos seus termos e onexos, e
demois documentos instrukjos.

O Pregõo Presenciôl obedeceu oos ditomes legois, sendo observodos
os eÍgêncios conlidos no Lei .10.520102 no toconte à modolidode e oo
procedimento. Verifico-se que forom cumpridos os formolidodes legois,
tendo sido comprovodo o devido publicidode do procedimenlo, o
existêncio de dotoçôo orçomentório, o reolizoçôo de pesquiso de preços

elc. Restondo, portonto, obedecidos os pressupostos legois do Legisloçõo
pertinenle. RozÔes pelos quois nõo hó que se folor em ilegolidode, no sentido
de respeito às formolidodes procedimentois.

No entonto, o Prefeituro Municipol de ltoitubo foi notificodo pelo

Tribunol de Contos dos Municípios do Estodo do Poro - TCMPA, que

considerondo o lnslruçõo Normolivo n'o3t2020lICMPA, de 15 de obril de
2020. dionte
morcoçÕo de
porticipossem

do crise imposto pelo "Novo Coronovírus"
sessões pÚblicos presenciois impossibilito que

do processo licitqÍório, e consequenteme

(covrD-19). o
mois empresos
nte, ensejo o

restriçõo à omp lo compelitividode, o que reduz em controtoções men

vontojosos poro o Administroçõo PÚblico, orientondo que o Preg
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Presenciql fosse feito no formo eletrônico, ou que fosse reolizodo em outro
momenlo oportuno.

De ocordo com o orientoçõo do TCMPA, o Prefeiluro Municipol de
Itoitubo, otrovés do Pregoeiro optou por onulor o procedimento licitotório,
foto este devidomente publicodo no Diório Oficiol do Uniôo e no diório
Oficiol dos Municípios no dio 25 de moio de 2020.

Desto feito, dionle do impossibilidode do prosseguimenlo, optou-se
pelo revogoçõo do certome, hojo visto ser umo dos funções do
Administroçôo Público resguordor o inÍeresse pÚblico e o erÓrio pÚblico de
despesos que por venturo sejom comprovodomente onerosos.

É o breve relolo.

Posso o opinor e fundomentor.

il - l,lÉRlTo

Ressolte, primeiromente, que nõo cobe o este Procurodor o onólise
do mérito odminislrotivo (conveniêncio e oportunidode), conduto que recoi
sobre o pessoo do Administrodor PÚblico - o que jó foi externodo, cobendo
tôo somente o onólise dos ospectos iuídicos{ormois.

O presente coso verso sobre oconêncio de foto superveniente, que
impossibilito o seu prosseguimenlo, optondo-se pelo suo onuloçôo.

O orl. 49 do Lei Federol 8.666193, que troto do revogoçôo ou
onuloçôo do procedimento é de umo clorezo exemplor no momento em
que dispõe:

superveniente devidomenl
comprovodo, pertinente e suÍiciente por

Rodoüo Í.orsqmçEônico c/ Ruo Oécimg, s/ô, 
^nêxo 
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An. 49. A outoridode competenle poÍo o
oprovoçÕo do procedimento somenle
poderó revogor o licitoçõo por rozões de
interesse público decorrente de foto
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justificor tol conduto, devendo onuló-lo
por ilegolidode, de oÍício ou por
provocoçõo de lerceiros, medionte
porecer escrito e devidomenie
fundomentodo.

Vole ressoltor quê o ort. 49, § 3" do Lei no 8.666193 estobelece oindo
que no coso de desfozimento do processo licitotório - revogoçõo ou
onuloçôo - fico ossegurodo o controditorio e o omplo defeso.

Todovio, cogito-se o possibilidode de supressõo do controditorio e do
omplo defeso nos cosos em que o desfozimento do processo de
controtoçôo ocorre ontes do homologoçôo do certome e do odjudicoçôo
do objeto.

A hipótese encontro fundomento no posicionomenlo do Superior
Tribunol de Justiço, o quol defende o tese de que ontes do odjudicoçôo do
objelo e do homologoçõo do certome, o porticulor declorodo vencedor
nôo tem quolquer direito o ser protegido em foce de possível desfolmento
do processo de controtoçõo, o que ofoslo o necessidode de lhe ser
ossegurodo o exercÍcio do controditório e do omplo defeso. Vejo-se:

oproximodo oo limite m
estobelecido.
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"ADMTNTSTRATTVO - UC|TAçÃO
MODATIDADE PREGÃO ETETRÔNICO

REVOGAÇÃO - CONTRADlTÓRrO.
l. Licitoçôo obstodo pelo revogoçõo por
rozões de interesse público.
2. AvolioÇõo, pelo Judiciório. dos molivos
de conveniêncio e oportunidode do
odministrodor, dentro de um
procedimento essenciolmente vinculodo.
3. Folto de competitividode que se
vislumbro pelo só porticipoçõo de duos
empresos, com ofertos em volor bem
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4. A revogoçõo do liciloçõo, quondo
ontecedente do homologoçÕo e
odjudicoçôo, é perfeitomente pertinente
e nõo ensejo conlrodilório.
5. §ó hó conlrodttórlo onlecedendo o
revogoçõo quondo hó dkello odqulrldo
dos empresos conconenles. o que só
ocorrê opós o homologoçõo e
odJudlcoçõo do servlço llcltodo.
ô. O mero titulor de umo expectotivo de
direito nÕo gozo do gorontio do
controditorio.
7. Recurso ordinório nõo provido. (STJ,

ROMS no 200ó02710804, Rel. Eliono
Colmon, DJE de 02.04.2@8.1."

Ademois, o Administroçôo Público lem o poder-dever, com ou sem
provocoçõo, de onulor o oto odministrolivo, sem que isso se conslituo em
olo de ilegolidode ou obuso de poder, liçôo ossenlodo pelo STF no
enunciodo dos Súmulos 346 e 473. SenÕo vejomos:

"STF Súmulo no 34ó - Adminislroçôo
Público - Decloroçõo do Nulidode dos
Seus Próprios AÍos: A odministroçõo
público pode decloror o nulidode dos
seus próprios otos."

"STF Súmulo no 473 - Administroçõo
Público - Anuloçôo ou Revogoçôo dos
Seus Próprios Atos: A odministroçõo pode
onulor seus próprios otos, quondo eivodos
de vícios que os tornom ilegois, porque
deles nôo se originom direitos; ou revogó-
los, por motivo de conveniêncio ou
oportunidode, respeitodos os direitos
odquiridos, e ressolvodo, em todos
cosos, o oprecioçôo judiciol."

Rodovio Írorsomozônico c/ Ruo Décimo, s/n, Anexo oo Ginósio Municipol , Belo visto, CEP: ó8.18Gm0, lÍ^ÍTUBA-PA
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O poder-dever do Administroçôo PÚblico de rever seus próprios oÍos
decone exoiomente do necessidode de resguordor o interesse pÚblico,
revogondo ou onulondo otos odminisÍrotivos que, mesmo depois de
proticodos, se tornem lesivos oos interesses do odministroçõo.

No coso em debote, como jó mencionodo, o licitoçôo obedeceu o
todos os requisitos formois exigidos no lei poro o modolidode, foi
devidomente publicodo, nõo sendo hipótese de vício de legolidode. Nôo hó
que se folor em onuloçôo.

Todovio, evidente o existêncio de foto posterior (pondemio do "Novo
Coronovírus" (COVID-19) relevonte e prejudiciol oo interesse pÚblico, o
justificor revogoçÕo, nos moldes do primeiro porte do coput do ort. 49 do Lei

8.666t93.

lr- coNcrusÃo

Apesor de nôo onteceder o homologoçôo e odjudicoçõo, entende-
se que revogoçõo é perfeitomente pertinente, mos ensejo controditório.

Dionte do exposto, hovendo interesse pÚblico justificodo e opós o
observôncio dos requisitos legois, tombém opino pelo revogoçÕo do Pregõo
Presenciol no 021 I 2020.

Porecer nôo vinculonte, meromente opinotivo.

Itoitubo.22 de moio de2020.
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