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Parecer ______/2019           Anapu, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Requerente: CPL 

Assunto: Revogação do PP 004/2019-01 

 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

 

 

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Anapu encaminhou a esta Procuradoria Jurídica os autos do processo 

licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2019-01 PMA, 

tipo menor preço, por item, com o objeto contratação de empresa(s)  

especializada(s) na prestação de serviços de locação de veículos 

destinados ao transporte escolar terrestre e fluvial dos alunos 

da rede pública Municipal de ensino do município de Anapu/PA. 

 

O edital do PP 004/2019-01 foi publicado para 

realização do certame no dia 05.02.2019, sendo que na data 

designada foi aberto o certame e iniciada a fase de 

credenciamento. Todavia, devido a problemas no sistema utilizado 

pela Comissão de Licitações de Anapu, a licitação foi suspensa. 

 

Ocorre que, a Secretaria Municipal de Educação, ao 

enviar a demanda de rotas do transporte escolar a serem licitadas, 

não enviou a demanda completa, restando duas rotas que não foram 

incluídas no termo de referência do edital do PP 004/2019-01, 

motivo pelo qual a Secretaria Municipal de Educação indaga sobre 

a possibilidade de “revogação” do referido pregão para alteração 

do termo de referência. 

 

Estes são os termos do relatório. 
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II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Inicialmente cumpre mencionar que trata-se de 

processo licitatório já iniciado, tendo sido realizada a fase de 

credenciamento do certame. 

 

Ocorre que, o certame foi interrompido na data de 

abertura da sessão, qual seja, no dia 05.02.2019, em razão de 

problemas no sistema utilizado pela Comissão de Licitações e pela 

Pregoeira, sendo que a licitação seria remarcada para ser 

finalizada em data posterior. 

 

Todavia, nesse interstício, a Secretaria Municipal 

de Educação encaminhou nova demanda com duas rotas do transporte 

escolar que não foram incluídas na demanda já licitada, as quais 

são essenciais para transporte dos alunos da rede pública do 

Municipio de Anapu. 

 

Dessa forma, uma vez que o certame referente ao PP 

004/2019-01 havia sido suspenso e teria que ser remarcado, 

a Administração Pública Municipal pretende revogar o referido 

Pregão para refazer o termo de referência e publicar nova 

licitação. 

 

Oportuno mencionar que, com base no princípio da 

autotutela, a administração pública pode rever os seus atos a 

qualquer tempo. 

 

O princípio da autotutela estabelece que a 

Administração Pública possui o poder de controlar os próprios 

atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando 

inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não 

precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus 

atos, podendo fazê-lo diretamente. 
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Esse princípio possui previsão em duas súmulas 

do STF, a 346, que estabelece que “A Administração Pública 

pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”, e 473, que 

dispõe o seguinte: 

 

Súmula nº 473: 

A Administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam 

ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revoga-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 

os casos, a apreciação judicial. 

 

Atualmente, o princípio ganhou previsão legal, 

conforme consta no art. 53 da Lei 9.784/99: “A Administração 

deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 

 

Nesse contexto, a autotutela envolve dois aspectos 

da atuação administrativa: 

 

a) legalidade: em relação ao qual a Administração 

procede, de ofício ou por provocação, a anulação de atos 

ilegais; e 

 

b) mérito: em que reexamina atos anteriores quanto 

à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou 

desfazimento (revogação). 
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Quanto ao aspecto da legalidade, conforme consta na 

Lei 9.784/99, a Administração deve anular seus próprios atos, 

quando possuírem alguma ilegalidade. Trata-se, portanto, de 

um poder-dever, ou seja, uma obrigação. Dessa forma, o 

controle de legalidade, em decorrência da autotutela, pode 

ser realizado independentemente de provocação, pois s, 

devendo ser e trata de um poder-dever de ofício da 

Administração. 

 

No caso em análise, é inequívoca a possibilidade de 

aplicação do princípio da autotutela, sendo perfeitamente 

possível a revogação do PP 004/2019-01. 

 

 

I. CONCLUSÃO 

 

 

Por todo o exposto, esclarecendo que “o parecer 

jurídico tem caráter meramente opinativo, não vinculando a 

Administração ou os particulares à sua motivação ou conclusões” 

bem como restrita aos aspectos jurídico-formais, esta 

Procuradoria-Geral opina pela possibilidade de revogação do PP 

004/2019-01 para alteração do termo de referência, com base 

no princípio da autotutela. 

 

É o parecer, salvo melhor entendimento de superior 

hierárquico. 

 

 

 

 

JULIANA MONTANDON 

PROCURADORA DO MUNICIPIO 

ANAPU-PA 
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