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PARECER JURÍDICO 

PARECER JURÍDICO: 176/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001.170522-SEMAP 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA.  

INTERESSADO : COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

Ementa: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POR 

INTERESSE PÚBLICO. PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RURÓPOLIS. 

ANÁLISE DE LEGALIDADE. 

  

I. Procedimento Administrativo: 

 

Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico encaminhada 

pelo Setor de Licitação do Município de Rurópolis – PA. de Processo 

Licitatório nº 002/2022, na modalidade Concorrência Pública, 

Concessão Pública, Processo Administrativo nº 001.170522-SEMAP, 

destinados a concessão precedida por obra pública, durante um 

período de 30 anos a contar da data de assinatura do contrato 

compreendendo a construção, operação, administração, 

manutenção, exploração comercial e gerência do novo terminal 

rodoviário de Rurópolis. Analise quanto a possibilidade de 

revogação por interesse público do processo supra 

mencionado.  
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II. Considerações Necessárias 

 

Inicialmente é válido registrar que o exame jurídico prévio 

das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, 

acordos, convênios  ou ajustes de que trata o parágrafo único do artigo 

38, da lei nº 8666/93, é exame “que se restringe à parte jurídica e 

formal do instrumento, não abrangendo a parte técnica dos 

mesmos”.(Tolosa Filho, Benedito de Licitações: Comentários, teoria e 

prática: Lei 8666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.119). 

 

Ressalte-se que o parecer jurídico visa a informar, elucidar, 

enfim, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos 

atos da administração ativa. Cumpre esclarecer também, que toda 

verificação desta Assessoria Jurídica tem por base as informações 

prestadas e a documentação encaminhada pelos órgãos competentes e 

especializados da Administração Pública. 

 

Portanto, tornam-se as informações como técnicas, dotadas 

de verossimilhanças, pois não possui a Assessoria Jurídica o dever, os 

meios ou sequer a legitimidade de deflagrar investigações para aferir o 

acerto, a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a 

serem realizados, impulsionados pelo processo licitatório. 

 

Toda manifestação expressa posição meramente opinativa 

sobre a contratação em tela, não representando prática de ato de 

gestão, mas sim uma aferição técnica jurídica que se restringe a 
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análise dos aspectos de legalidade nos termos do art. 38, inciso VI, da 

lei 8666/93, aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de 

escolhas gerenciais especificas ou mesmo elementos que 

fundamentaram a decisão contratual do administrador, não nos 

competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente 

contratação da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os 

parâmetros dos bens/serviços e quantitativos entendidos como 

necessários, bem como a reforma de execução. 

 

Nota-se que em momento algum, se está fazendo qualquer 

juízo de valor quanto às razões elencadas pelos servidores que 

praticaram atos no intuito de pedido de revogação do processo 

licitatório. Isso porque foge a competência1 legal desta assessoria 

examinar aspectos técnicos, orçamentários e de mérito, inclusive a 

veracidade das declarações/documentos carreados aos autos.  

 

III. Da Análise Jurídica 

 

Deve-se salientar que a presente manifestação toma por 

base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, 

nos autos do processo administrativo em epigrafe. Destarte, cabendo a 

esta Douto Jurídico, prestar consultoria sob o prisma estritamente 

jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência. 

Preliminarmente verifica-se que o processo se encontra em 

fase de analise pelo setor de engenharia do Município de Rurópolis.  

Em sua consulta a Comissão de Licitação faz 

questionamento a respeito da possibilidade de revogação do 

 
1 Lei 9784/99: 

“(…) 
Art. 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de 

delegação e avocação legalmente admitidos. 
(…)” 
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procedimento, com base no interesse público, uma vez que o VALOR 

DA PROPOSTA APRESENTADA, NÃO CONDIZ COM O MÍNIMO 

ESTIPULADO PARA A CONCESSÃO CONFORME ITEM 2.7 DO 

EDITAL 002/2022, bem como esta em desacordo com o estipulado 

na minuta do contrato em anexo ao edital  em sua clausula terceira 

que dispõe como investimento mínimo o  valor de R$ 23.941.165,45 

(vinte e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, cento e 

sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), dessa forma, 

alega a comissão o descumprimento de cláusula obrigatório ao 

certame, em violação do princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, sendo consequência do princípio da legalidade e da 

objetividade das determinações habilitatórias. 

 

Analisando os autos, observa-se que a licitação obedeceu 

aos ditames legais, sendo observadas as exigências contidas na Leis 

8.666/93, no tocante à modalidade e ao procedimento. Verifica-se que 

foram cumpridas as formalidades legais, tendo sido comprovada a 

devida publicidade do procedimento, a existência de dotação 

orçamentária, a realização de pesquisa de preços etc. Restando, 

portanto, obedecidos os pressupostos legais da Legislação pertinente.   

Razões pelas quais não há que se falar em ilegalidade, no sentindo de 

respeito às formalidades procedimentais. 

 

Ocorre que, após envio do processo licitatório pela 

Comissão de Licitação para o setor de engenharia da prefeitura 

Municipal de Rurópolis, órgão responsável pela análise técnica do 

procedimento, constatou-se pela comissão que a empresa 

apresentou em sua proposta apenas os valores referentes a 1ª 

etapa da construção do presente objeto do processo analisado, 

o que inviabiliza a continuidade do procedimento, mesmo ainda 
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sem a apresentação de laudo técnico pelo setor de engenharia, 

tornando a licitação inapta. 

 

Vale esclarecer que o valor estimado mínimo é regra para 

concessões publicas que estabelece critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, conforme 

preceitua o art. 2º da lei 8987/1995, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no 

art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências:   

 

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

(…) 

 III - concessão de serviço público precedida da execução 

de obra pública: a construção, total ou parcial, 

conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de 

quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade 

concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para 

a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 

investimento da concessionária seja remunerado e 

amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra 

por prazo determinado;       (Redação dada pela Lei nº 

14.133, de 2021) (grifo nosso) 

(…) 

 

Podemos extrair algumas características principais 

da concessão, são elas: ter natureza contratual (acordo de vontades), 

ser estabelecido de forma não precária e possuir um prazo 

determinado. Sendo que essa normativa aponta para a 
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obrigatoriedade da capacidade de realização da execução de 

obra pública. Dessa forma, tornando inviável sempre que os 

valores orçados na proposta do licitante do certame não 

obedecem os valores mínimos estimados em edital  e os valores 

apontados no SINAPI (utilizado como referencia de preços na 

construção civil).  

 

Desta feita, diante da impossibilidade do prosseguimento, 

a revogação do certame torna-se obrigatória, haja vista ser uma das 

funções da Administração Pública resguardar o interesse público e o 

erário público de despesas comprovadamente onerosas ou que tragam 

prejuízos a Administração. 

 

Com efeito, necessário fundamentar no posicionamento da 

Jurisprudência pátria e pela análise da previsão do art. 49 da Lei 

8.666/93 a possibilidade da revogação do Procedimento Licitatório, 

com razão no interesse público, por ato da própria administração. 

 

O art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que trata da revogação 

do procedimento é de uma clareza exemplar no momento em que 

dispõe: 

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. 

 

In casu, versa-se sobre hipótese de ocorrência de fato 

superveniente, qual seja, verificação de falta de valores mínimos no 
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preço dos serviços orçados, devidamente comprovado por análise 

minuciosa da proposta comercial apresentada. Tratando-se ainda de 

fato pertinente e suficiente para justificar a revogação da licitação pela 

administração, com fundamento no interesse público primário, 

consubstanciado na preservação do orçamento público. Portanto, 

atendidos os requisitos do artigo supracitado. 

 

Ademais, a Administração Pública tem o poder-dever, com 

ou sem provocação, de anular o ato administrativo, sem que isso se 

constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada 

pelo STF no enunciado das Súmulas 346 e 473. Senão vejamos: 

 

STF Súmula nº 346 - Administração Pública - Declaração 

da Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração 

pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 

STF Súmula nº 473 - Administração Pública - Anulação 

ou Revogação dos Seus Próprios Atos: 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. 

 

José Cretella Júnior leciona que “pelo princípio da 

autotutela administrativa, quem tem competência para gerar o ato, ou 

seu superior hierárquico, tem o poder-dever de anulá-lo, se houver 

vícios que os tornem ilegais”. 

O poder-dever da Administração Pública de rever seus 

próprios atos decorre exatamente da necessidade de resguardar o 

interesse público, revogando e anulando atos administrativos que, 

mesmo depois de praticados, se tornem lesivos aos interesses da 

administração. 
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Ao certo, a contratação de serviços por preço inferior ao 

preço de mercado, apontado no SINAP, é exemplo de ato lesivo ao 

interesse público (boa gestão das finanças), que deve ser combatido 

por revogação ou anulação. 

 

Voltando ao debate do art. 49 da Lei 8.666/93, que 

possibilita o ato de invalidação do certame, necessário enfatizar que 

referida norma prevê duas formas de fazê-la. A primeira é a revogação 

que deve operar quando constado a existência de fato superveniente 

lesivo ao interesse público. A segunda é a anulação que opera quando 

da existência de vício de legalidade (violação as normas legais). 

 

No caso em debate, como já mencionado, a licitação 

obedeceu a todos os requisitos formais exigidos na lei para a 

modalidade, foi devidamente publicada, não sendo hipótese de vício de 

legalidade. Não há que se falar em anulação. 

Todavia, evidente a existência de fato posterior 

(constatação de falta de proposta com o mínimo de preço estipulado) 

relevante e prejudicial ao interesse público (boa administração das 

finanças) a justificar revogação, nos moldes da primeira parte do caput 

do art. 49 da Lei 8.666/93. 

 

Revogação segundo Diógenes Gasparini “é o desfazimento 

da licitação acabada por motivos de conveniência e oportunidade 

(interesse público) superveniente – art. 49 da lei nº 8.666/93”. Trata-

se de um ato administrativo vinculado, embora assentada em motivos 

de conveniência e oportunidade. 
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Cabe aqui ressaltar que é necessária a ocorrência de fato 

superveniente e de motivação para que o procedimento da licitação 

seja revogado pautado no interesse público. 

Diversamente do que ocorre com a anulação, que pode ser 

total ou parcial, não é possível a revogação de um simples ato do 

procedimento licitatório, como o julgamento, por exemplo. Ocorrendo 

motivo de interesse público que desaconselhe a contratação do objeto 

da licitação, é todo o procedimento que se revoga. 

 

Referida lei 8.666/93, art. 49, § 3º, prevê ainda que no 

caso de desfazimento da licitação fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, garantia essa que é dada somente ao vencedor, o único 

com interesse na permanência desse ato, pois através dele pode 

chegar a executar o contrato. 

Contudo, como demonstrado nos autos do procedimento 

não houve etapa de homologação e adjudicação do presente processo, 

dessa forma, não se faz necessário a abertura do contraditório e ampla 

defesa, por não haver vencedor no procedimento. 

 

CONCLUSÃO: 
 

Diante do exposto, opino pela revogação do processo 

licitatório sob análise, bem como pela revogação por evidente 

interesse público, consubstanciado na impossibilidade de 

contratação de serviços pelo Município com preço abaixo do 

valor apontado no EDITAL, por se tratar de concessão Pública, 

fato que tornou a licitação inapta sob o aspecto financeiro.  

Por outro lado, não há necessidade de contraditório e a 

ampla defesa, por não haver sido o  presente processo finalizado com a 

adjudicação e homologação, dessa forma, não havendo vencedor, 
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observados os procedimentos e prazos legais, sendo apenas necessário 

a informação de revogação ser enviada ao licitante. 

Derradeiramente, anoto que está o presente processo 

condicionado à apreciação e aprovação da autoridade superior. 

É o parecer, S.M.J 

Rurópolis/PA, 21 de dezembro de 2022. 

 

 

 

MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
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