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Parecer ______/2019           Anapu, 19 de junho de 2019. 

 

 

Requerente: CPL 

Assunto: Revogação do PP 023/2019-01 

 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

 

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Anapu encaminhou a esta Procuradoria Jurídica os autos dPMAo 

processo licitatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 

023/2019-01 , tipo menor preço, por item, cujo objeto é o registro 

de preços para futura e eventual contratação de Empresas 

Especializada para aquisição de equipamentos, peças e suprimentos 

de informática para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal e todos os fundos do município de Anapu/PA. 

 

O edital do PP 023/2019-01 FME foi publicado. 

Todavia, após a publicação do ato convocatório, a Comissão de 

Licitações constatou equívoco na solicitação de despesa bem como 

na cotação de preços, o que elevou absurdamente o valor licitado, 

sendo imprescindível a alteração do termo de referência e das 

cotações. 

Em síntese, é o relatório. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Trata-se, in casu, de equívoco identificado na 

solicitação de despesa bem como na cotação de preços referente ao 

processo licitatório do Pregão Presencial SRP 023/2019-01, o que 

elevou absurdamente o valor licitado. 
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Conforme é sabido e notório, as licitações públicas 

norteiam-se por princípios constitucionais, dentre eles o 

princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 

 

No caso em comento, após a publicação do aviso da 

licitação, a Comissão de Licitações identificou que a quantidade 

da demanda objeto da licitação estão excessivamente acima do 

necessário/razoável. 

 

Oportuno salientar que, com base no princípio da 

auto-tutela, a Administração Pública pode rever os próprios atos 

a qualquer tempo. 

 

Dessa forma, no intuito de realizar a licitação 

dentro da legislação de regência e dos princípios constitucionais, 

não se vislumbrou outra alternativa senão revogar o Pregão 

Presencial SRP 023/2019-01 para refazer a solicitação de despesas, 

as cotações e o termo de referência. 

 

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 Pregão 

Presencial SRP 023/2019-01 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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