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1. Para exame e parecer desta consultoria jurídica, a Chefe do Executivo remeteu o

Processo Administrativo epigrafodo, versando sobre Pregão Presencial N° 000034/2020,

que visa a contratação de empresa jurídica no fomecimento de combustíveis,

destinados a frota própria e contratada do município de Riachão/PB.

2. Após o regular processo licitotórío em que sagrou-se vencedora a licitante Posto de

Combustível Santa Sophia, com o valor de R$ 929.750,00, o municipalidade antes de

adjudicar ou homologar o procedimento licitatório, resolveu, de ofício, pelo

REVOGAÇÃO do certame.

3. É o que basta para relatar, opino.

Parecer RJ n**. 03/2021

Origem: Gabinete da Prefeita

Assunto: Pregão Presencial N°. 000034/2020

Objeto: REGiSTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDiCA,

ViSANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A FROTA PRÓPRIA E

LOCADA À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS.
REVOGAÇÃO DO CERTAME ANTES DA ADJUDICAÇÃO /
HOMOLOGAÇÃO. ART. 49 DA LEI N° 8.666/93 C/C COM
A SUMULA 473 DO STF. Razões de Interesse Público.

Revogação total do certame. Atos decorrentes
revogados.

I - DOS FATOS
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4. Entres as prerrogotivos da administração pública, tió a possibilidade de revogar atos

que não lhe sejam mais convenj^tes e oportunos poro o atendimento ao interesse
público. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios

que os tomam ilegais, porque deles não se originam direitos: ou revogá-los, por motivo

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvado, em

todos os casos, o apreciação judicial.

5. Frise-se que esses deveres-poderes também estão legalmente previstos no ort. 49 do

Lei n° 8.666/93:

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.

6. A licitação, seja qual for o suo modalidade, constitui procedimento administrativo e,

como tal, comporta revogação, por razões de interesse público, e anulação, por

ilegalidade, nos termos do ort. 49 do Lei n® 8.666/93.

7. A decisão de revogar ou anular uma licitação consiste no seu desfozimento pelo

autoridade administrativo competente poro o aprovação do procedimento, isto é,

poro suo homologação, reservado também o possibilidade do Judiciário anular o

certame desde que provocado por quem tenho legítimo interesse poro agir.
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8. O ato de revogação ou de anulação pelo própria Administração, atuando de ofício

ou por provocação de terceiros, deve ser motivado, sendo necessário parecer escrito

e devidamente fundamentado.

9. Mas o art. 49, § 3° da Lei n" 8.666/93 estabelece ainda que no caso de desfozimento

do processo licitatório - revogação ou anulação - fica assegurado o contraditório e o

amplo defesa.

10. O direito ao contraditório e ò amplo defesa tem fundamento constitucional (CF,

art. 5°. LV), e consiste no direito dos licitontes de se oporem ao desfozimento do

licitação antes que decisão nesse sentido seja tomada.

11. Diante das nuances legais acima relatado o Administração poderá anular o

processo licitatório. Nesse acaso, o anulação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações e

Sumula 473 do STF. constitui formo adequada de desfazer o procedimento licitatório de

ofício antes de adjudicar o objeto ou mesmo tiomologó-lo, tiojo visto a autoridade

competente é aquela quem representa a Administração Pública, e é quem tem

legitimidade para contrair obrigações em nome dela, ou seja, é quem decide sobre

contrato.

12. Por corolário, o autoridade competente assume a responsabilidade por tudo o que

se fez no curso do licitação pública. Como elo é responsável por todo o

procedimento, antes de celebrar o contrato, é dado o elo oportunidade de rever o

procedimento, cabendo-ihe confirma-io ou não, isto é, homoiogó-io ou não.

13. No homologação, o autoridade competente empreende dois juízos distintos; No

que tange ao mérito, elo deve avaliar se continua a haver o interesse público em

realizar a contratação e, no que tange ò legalidade, a autoridade competente deve

verificar as providências tomadas pela comissão de licitação ou pelo pregoeiro, o fim

de constatar a regularidade do processo.
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14. Sem embargo, se o autoridade competente reputa conveniente o celebração do

contrato, bem como não constata nenhuma Irregularidade, ou. constatado a

irregularidade, providencia a convalidação dela. deve homologar a licitação, dondo-

o por encerrada, estando autorizada, pois. o. enfim, proceder ò contratação.

15. Por outro lado. coso repute inconveniente proceder o contratação, deve revogar

a licitação pública. Já. caso perceba algum vício de competência, de formalidade ou

de caráter procedimental que possa ser sanado, deve convalidar o ato afetado e. no

caso de constatar outros tipos de vícios, deve anular o ato contaminado e. a partir

dele. se possível, iniciar novamente o procedimento

16. Desta forma, a Administração Pública não pode desviar-se dos seus princípios,

principalmente os norteodores do processo licitatório e ênfase o da competitividade e

eficiência para a contratação público, onde se deve buscar sempre a satisfação do

interesse coletivo, obedecendo aos princípios previstos no ort. 37 do Constituição

Federal e no art. 3° do Lei 8.666/93.

17. A aplicação da anulação fico reservada, portanto, para os casos em que

Administração deve se resguardar de fraudes e prejuízos ao erário municipal, pela

razão que for perder o interesse no prosseguimento do licitação ou no celebração do

contrato. Trata-se de expediente apto, então viabilizar o desfazimento da licitação

para que seja desencadeado um novo procedimento licitatório poro a celebração de

um futuro contrato com base em critérios de conveniência e oportunidade.

18. Acerca do assunto, o art. 49 "caput" da lei 8.666/93. e Sumula 473 do STF in verbis.

preceitua que:

"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do

procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de

interesse público decorrente de foto superveniente devidamente
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comprovado, pertinente e suficiente poro justificar tal conduta,

devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado." (grifo nosso).

"Súmula 473: 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", (grifo

nosso).

19. Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que a administração de oficio tem a

obrigatoriedade de anular o procedimento licitotòrio quando ocorrer quaisquer

indícios de ilegalidade, acarretando inclusive, o desfozimento dos efeitos do licitação.

20. A anulação de uma licitação segue os mesmas regras aplicáveis à anulação dos

atos administrativos em geral: com base no poder de autotutelo, o administração

pública deve anular a licitação, de ofício ou provocado, sempre que constatar ou

ficar demonstrada ilegalidade ou ilegitimidade no procedimento. Paralelamente a

esse controle administrativo, o Poder Judiciário, desde que provocado, tem também

competência para anular o procedimento licitotòrio em que se comprove o existência

de vício (ilegalidade ou ilegitimidade).

21. A revogação da licitação sofre restrições em relação ò regra geral aplicável aos

atos administrativos.

22. Com efeito, a regro geral é a possibilidade de a administração pública, também

com base no poder de autotutelo, revogar os seus atos discricionários, por motivo de
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oportunidade e conveniência, ressalvadas somente oqueias hipóteses em que a

revogação não é cabível

23. Verifica-se que. por força do art. 49, § 3°, do Lei de Licitações, do § 3°, do art. 62, da

Lei Federai n.° 13.303/2016 e do previsto no art. 5°, LV da Constituição Federal, tanto

nos casos de revogação quanto nos casos de anulação, antes do desfazimento do

procedimento licitotório, deve-se oportunizor o contraditório e ampla defesa.

24. Todavia, em que pese esse posicionamento, cogita-se a possibilidade de supressão

do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o desfazimento do processo de

contratação ocorra antes da tiomoloaacõo do certame e da adiudicacão do obleto.

25. Esta corrente encontra guarida em julgados nos quais se defende a tese de que

antes da adjudicação do objeto e da homologação do certame, o particular

declarado vencedor, fase sequer alcançada no coso em teia, não tem qualquer

direito a ser protegido em foce de possível desfazimento do processo de contratação,

o que afasto a necessidade de lhe ser assegurado o exercício do contraditório e da

ampla defesa. Vejamos:

^  "APELAÇÃO N." 0011511-20.2011.8.26.0451. MANDADO DE

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

REVOGAÇÃO DO CERTAME. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PODER

JUDICIÁRIO. SÃO PAULO.

A autoridade Impetrada revogou a licitação antes da

adjudicação e homologação do certame, em razão de fato

superveniente e devidamente motivado. Ora, tal ato não afronta

o disposto no artigo 49 da Lei 8.660/93:

"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.
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devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação

de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado".

A Administração, utilizando-se do poder de autotutela, tem o

dever de anular seus próprios atos, em razão de ilegalidade, ou,

ainda, pode revogá-los, por motivo de interesse público

superveniente desde que devidamente comprovado.

Nesse sentido, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de

vícios que os tomam 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".

Como se vê. a licitação foi revogada antes da adjudicação e o

impetrante não tem direito adquirido à ceiebração do contrato,

pois se trata de ato discricionário da Administração Púbiica.

Como se sabe, a "adjudicação é ato discricionário pelo qual a

Administração entrega ao vencedor o objeto da licitação. É ato

^  discricionário no sentido de que a Administração pode deixar de

praticá-lo, revogando a licitação" (Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

Direito Administrativo, Ed. Atlas, S^ed., pág. 248).

No mais, "a revogação se funda em juízo que apura a

conveniência do ato relativamente ao interesse público. No

exercício de competência discricionária, a Administração desfaz

seu ato anterior por reputálo incompatível com o interesse

público" (Marçal Justen Filho, Comentários á Lei de Licitações e

Contratos Administrativos, 4° ed., pág. 319).

Pertinente à revogação do procedimento de licitação em

andamento baseado no interesse público. Somente tem direito

ao contraditório antes da revogação quando há o direito
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quando ato de revogação é praticado de forma motivada. Ato

que tem presunção de veracidade e legitimidade que não é

afastada pelas provas dos autos. (TJPR - 4° C.Cível - AC - 499758-2

- Nova Esperonça - Rei.: Fábio André Santos Muniz - Unânime - J.

19.05.2009)".

Por fim, na mesma linha, o STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.'

2006/0271080-4. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. CONTRADITÓRIO.

1. Licitação obsfada pela revogação por razões de interesse

público.

2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de conveniência e

oportunidade do administrador, dentro de um procedimento

essencialmente vinculado.

3. Falta de competitividade que se vislumbra pela só

participação de duas empresas, com ofertas em valor bem

aproximado ao limite máximo estabelecido.

4. A revogação da licitação, quando antecedente da

homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não

enseja contraditório.

5. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há

direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre

após a homologação e adjudicação do serviço licitado.

6. O mero titular de uma expectativa de direito não goza da

garantia do contraditório.

7. Recurso ordinário não provido".
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adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a

homologação e adjudicação do certame.

Não prospera a alegação de que não foi dada a impetrante a

oportunidade de ser ouvida antes da revogação, pois toda a

matéria restou examinada nesta ação, onde foram apontados os

motivos da revogação e sua superveniência, portanto tal

questão está superada. Por fim, também não cabe sustentar

contraditório de intenção de revogar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"MANDADO DE SEGURANÇA Licitação Revogação Anterior ás

fases de adjudicação e homologação Fato Superveniente -

Motivo de Interesse público Mera expectativa de Direito do

llcitante à contratação Poder de autotutela da Administração

Pública Inteligência do artigo 49 da Lei 8.666193 Recursos

voluntário e oficial providos" (Apelação n" 0002457-

49.2010.8.26.0553, rei. Des. Cristina Cotofre, j. 18.04.12)".

No mesmo sentido;

"APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO

ELETRÔNICO - REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO ANTES DA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DESNECESSIDADE DE

OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA

DEFESA- RECURSO DESPROVIDO. A revogação da licitação,

quando antecedente da tiomologaçõo e adjudicação, é

perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. O art. 49, §

3°, da Lei de Licitações somente se aplica quando o

procedimento licitatório foi homologado ou adjudicado o seu

objeto. Não há direito a ser tutelado antes de tais momentos
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26. Corrobando com o exposto, o ilustre doutrinodor Março! Justen Filho (Comentário à

Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética. 9° Edição. São Paulo.2002, p.

438) tece o seguinte comentário sobre a anulação;

"A anulação consiste no desfazimento do ato porque reputado

inconveniente e inadequado à satisfação do interesse público. A

anulação se funda em Juízo que apura a conveniência do ato

relativamente ao Interesse público... Após, praticado o ato, a

administração verifica que o Interesse público poderia ser melhor

satisfeito por outra via. Promoverá então o desfadmento do ato

anterior... Ao determinar a instauração da licitação, a

Administração realiza juízo de conveniência acerca do futuro

contrato (....) Nesse sentido, a lei determina que a revogação

dependerá da ocorrência de fato superveniente devidamente

comprovado. Isso indica a inviabilização de renovação do

mesmo juízo de conveniência exteriorizado anteriormente". (Grifo

nosso).

^  27. Desse modo, a Administração ao constatar a inconveniência e a inoportunidade

poderá rever o seu ato e consequentemente revogar o processo licitatório,

respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.

III- CONCLUSÃO

28. A Administração Pública ao constatar qualquer inconveniência que redunde ao

interesse público, e de per si, comprometa ou frustre o certame, deverá rever seus atos

e, consequentemente, revogar o processo licitatório, respeitando-se assim os princípios

legais e da boa fé administrativa.
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29. Desse modo, compreende-se que há elementos, em consonância com a equipe

de licitação, para infirmar o mérito do revogação.

30. Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos,

opino pelo REVOGAÇÃO do presente procedimento administrativo, e em

antecedente da homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não

enseja contraditário, nos termos do art. 49 da Lei N° 8.666/93.

31. Ainda, destacando que a presente justificativa não vincula a decisão superior

acerco da conveniência e oportunidade do ato de revogação da licitação, apenas

faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado ao

processo primitivo e, fazendo um paralelo com as disposições da lei acerca do temo

em apreço.

32. Contudo, vem somar no sentido de fomecer subsídios ò Autoridade Administrativa

Superior, a quem cabe a análise e o decisão pela REVOGAÇÃO.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Riochão, PB, em 14 de janeiro de 2021.


