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Parecer ______/2020. 

 

Anapu, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

Assunto: Concorrência Pública nº 001/2020-03 

– PMA. Constatação de erros insanáveis no 
processo licitatório.  Nulidade. Exercício do 

poder de autotutela. Possibilidade. 
 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

 

 

A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Anapu encaminhou a esta Procuradoria Jurídica o processo licitatório 

referente à Concorrência Pública nº 001/2020-03 – PMA para análise. 

 

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa 

PERENGUE ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA encaminhou, via e-

mail, impugnação em face do edital da Concorrência Pública nº 

001/2020-03 – PMA. Todavia, uma vez que a caixa de entrada do e-mail 

da Comissão de Licitações está lotada, a impugnação foi para o lixo 

eletrônico (spam), motivo pelo qual não pôde ser analisada pela 

Comissão de Licitações antes do início do certame. 

 

Após a sessão de abertura do certame e análise dos 

documentos de habilitação, as duas empresas correntes protocolaram 

recurso administrativo em face da decisão da Presidente da Comissão 

de Licitações de habilitar as duas empresas. Na sequência, foram 

apresentadas as respectivas contra-razões aos recursos. 
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Em síntese, é o relatório.  

 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Primordialmente cumpre esclarecer que trata-se da análise 

do processo licitatório referente à  Concorrência Pública nº 001/2020-

03, cujo objeto é a “CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, incluindo a gestão de todas as 

atividades, estudos técnicos, projetos, serviços e obras 

necessárias à complementação, adequação e modernização 

do sistema, bem como os serviços adicionais, em caráter de 

exclusividade no Município de Anapu.” 

 

Da análise dos autos verifica-se que a empresa 

PERENGUE ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA enviou impugnação 

ao edital da Concorrência Pública nº 001/2020-03 via e-mail no dia 

16.11.2020 e reiterou no dia 20.11.2020. No entanto, a mencionada 

impugnação foi para a caixa de spam (lixo eletrônico) do e-mail da 

Comissão Permanente de Licitações, motivo pelo qual não foi analisada 

e respondida antes da data de abertura de propostas. 

 

Cumpre destacar que, os atos da Administração Pública 

regem-se por princípios constitucionais, dentre eles o da legalidade, 

proporcionalidade, isonomina, publicidade dos atos públicos e o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

Dessa forma, uma vez que a impugnação foi enviada 

tempestivamente para o e-mail da Comissão Permanente de Licitações 

no endereço eletrônico indicado no edital de publicação da Concorrência 
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Pública nº 001/2020-03 PMA, o processo licitatório não poderia ter 

ocorrido sem a análise da impugnação. 

 

Imprescindível mencionar ainda que, analisando a ata da 

sessão de abertura e habilitação da Concorrência Pública nº 001/2020-

03 PMA, verifica-se que ocorreu a inversão das fases do processo 

licitatório, o que constitui erro insanável e causa a nulidade do certame. 

 

Conforme se verifica da ata em anexo, o processo 

licitatório em análise teve a sessão de abertura e habilitação iniciada no 

dia 24.11.2020, conforme indicado no instrumento convocatório. No 

entanto, às 16 horas a Presidente da Comissão de Licitações suspendeu 

a sessão para proceder à análise dos documentos de habilitação das 

empresas participantes, sendo designado o retorno da sessão no dia 25 

de novembro de 2020, às 09 hs. 

 

No dia 25 de novembro às 09 hs compareceu somente o 

representante da empresa HIDRO SERVIÇOS DE SANEAMENTO E 

INFRAESTRUTURA, oportunidade em que a  Presidente da Comissão de 

Licitações aguardou até às 10 hs da manhã e deu continuidade ao 

certame sem a presença do representante da empresa ALLONDA ÁGUA 

FORTE. 

Ato contínuo, a Presidente da Comissão declarou 

habilitadas as duas empresas participantes do certame e, em que pese 

a ausência do representante da empresa ALLONDA ÁGUA FORTE, 

iniciou a sessão de abertura e julgamento das propostas, tendo aberto 

os envelopes das propostas técnicas das empresas. 

 

Ocorre que, por volta de 11:20 hs, o representante da 

empresa ALLONDA ÁGUA FORTE chegaram na sala onde estava sendo 

realizada a licitação e apresentaram um boletim de ocorrência alegando 



Estado do Pará Poder Executivo Municipal 

Prefeitura Municipal de Anapu 

CNPJ N° 01.613.194-0001-63 
anapu.pa.gov.br /  prefeitura.municipal.anapu@gmail.com 

 

Av. Getúlio Vargas N° 68 Centro Anapu - PA  Fone 091 3694 1133 
 

 

  

justificando que não compareceu no horário designado para reabertura 

do certame em razão da ocorrência de imprevistos de força maior. 

 

Na oportunidade, o representante da empresa ALLONDA 

ÁGUA FORTE solicitaram que constasse em ata que a Presidente da 

Comissão de Licitações não poderia ter iniciado a fase de abertura e 

julgamento das propostas sem a desistência expressa das duas 

empresas quanto ao interesse em interpor recurso referente à decisão 

da Comissão sobre a fase de habilitação. 

 

In casu, verifica-se que, em que pese estar claro que não 

houve má-fé nos atos praticados pela Comissão de Licitações, por 

tratar-se de uma Concorrência Pública por técnica e preço, uma 

modalidade complexa, ocorreram equívocos que inevitavelmente tornam 

o processo licitatório nulo. 

 

Impende destacar que, ao dar continuidade ao certame e 

iniciar a fase de abertura e julgamento das propostas sem a 

renúncia/desistência expressa das empresas concorrentes ou sem 

suspender o certame e conceder prazo para eventual interposição de 

recurso, a Comissão de Licitações incorreu em erro, o que torna 

impossível a continuidade do certame. 

 

No caso em comento, verifica-se a necessidade de a 

Administração Pública revogar os próprios atos, o que é possível com 

base no princípio da autotutela. 

 

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.  
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Vale destacar que, tanto na revogação quanto na 

anulaçã,o não é necessária a intervenção do Poder Judiciário, podendo 

ambas serem realizadas por meio de outro ato administrativo auto 

executável.  

 

O Supremo Tribunal Federal há muito tempo consolidou 

a 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) 

 

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).  
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Em resumo, a autotutela é a emanação do princípio da 

legalidade e, como tal, impõe à Administração Pública o dever, e não a 

mera prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua atuação (dever de 

vigilância), ainda que para tanto não tenha sido provocada. 

 

Desta feita, uma vez verificada a existência de erro 

insanável no processo licitatório referente à Concorrência Pública nº 

001/2020-03 PMA, necessário se faz a anulação do certame, com 

fundamento no princípio da auto-tutela. 

 

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 

necessidade de anulação da Concorrência Pública nº 001/2020-03 em 

razão dos vícios insanáveis no processo licitatório. 

 

 

É o parecer, salvo melhor entendimento de superior 

hierárquico. 

 

 

 

 

 
 

 
JULIANA MONTANDON 

Procuradora Jurídica do Municipio 

Anapu/PA 
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