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PARECER JURÍDICO 
 
 
Processo Licitatório 036/2021 – Pregão Eletrônico 029/2021 

 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços de 

transporte escolar, locação de veículos, com pagamento por diária estimado 

em 106 dias letivos, conforme calendário escolar, dentro de rotas pré- 

estabelecidas no Município de Cumaru do Norte – PA. 

 

 
RELATÓRIO 

 

O Município de Cumaru do Norte-PA, deflagrou 
PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 036/2021, NA MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO 029/2021, tendo como objeto a Registro de preços para futura 

e eventual contratação de serviços de transporte escolar, locação de veículos, 

com pagamento por diária estimado em 106 dias letivos, conforme calendário 

escolar, dentro de rotas pré-estabelecidas no Município de Cumaru do Norte – 

PA. 
 
 

Publicações do Edital ocorreram e na data designada para 
credenciamento houve a abertura das propostas e habilitações das 
empresas no dia 30 de junho de 2021. 

 
A Secretaria Municipal de Educação solicitou revogação 

do certame, sob a justificativa que o Registro de preço para futura e eventual 
contratação de serviços de transporte escolar, locação de veículos deveria 
ser por quilômetros rodados e não por diária. Tendo em vista que desta 
maneira o custo sairá em até 20% mais barato para o Erário público. 

 
Trouxe a baile que o certame se trata tão somente de 

registro de preço e não chegou gera despesas para o município, solicitou e 
fundamentou seu pedido de revogação. 

 
Diante desses fatos a Secretaria Municipal de Educação 

do Municipio solicitou desta   procuradoria Parecer sobre o presente 
certame. 

 
É o breve relatório. 
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Trata-se de pedido de parecer jurídico com o fim de 
verificar a possibilidade de Revogação do certame e outras questões 
pertinentes segundo o entendimento desta Procuradoria. 

 

Pois bem. O procedimento licitatório se realiza mediante 
uma série de atos administrativos, pelos quais aquela entidade que pretende 
contratar analisa as propostas efetuadas pelos que pretendem ser 
contratados e escolhe, dentre elas, a mais vantajosa para os cofres públicos. 
Em razão disso, essa série de atos administrativos sofre um controle por 
parte do poder público. 

 

Esse controle que a Administração exerce sobre os seus 
atos caracteriza outro princípio administrativo: o da autotutela 
administrativa. Esse instituto foi firmado legalmente por duas súmulas. 

 

Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal – “A Administração Pública 

pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.  
 

Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – “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 e oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.  

 
 
 

Essas súmulas estabeleceram que a Administração 
Pública poderá revogar, por motivo de interesse público, ou anular, em razão 
de ilegalidade, seus atos. 

 

Marcus Vinícius Corrêa Bittencourt confirma a autotutela 

licitatória, explicando que “caberá a autoridade competente efetuar um controle de 

todo o processo, verificando, por meio do seu poder de autotutela, a legalidade dos atos 

praticados e a permanência dos motivos que levaram ao desenvolvimento da licitação”. 
 

Nesse norte, o procedimento licitatório, da mesma forma 
que outros atos administrativos, estão sujeitos a autotutela, podendo ser 
revogado ou anulado. É no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 que este 
princípio se confirma na licitação: 

 
Art. 49 – A autoridade competente para aprovação do procedimento 

somente poderá revogar licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
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suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. 

 

§ 1º - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não 

gera obrigação de indenizar ressalvado o disposto no parágrafo único do 

art. 59 desta Lei. 

 

§ 2º - A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado 

o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta Lei. 

 

§3º - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

§ 4º - O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos do 

procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

 
 
 

O artigo 49 da Lei nº 8.666/93 determina ainda, nos 
parágrafos 1º e 2º, que a anulação não implica em indenização e a nulidade 
do procedimento licitatório se estende ao contrato, excetuado o caso 
previsto no parágrafo único do artigo 59 da mesma Lei. Assim sendo, uma 
vez declarada a nulidade do ato, o contrato da mesma forma será nulo e esse 
efeito não obriga a Administração indenizar o contratante. 

 
 

A par disto, verificamos que a toda licitação busca melhor 
preço para se contratar com o particular, bem como interesse público, lisura 
nos certames. 
                        

Portanto, cabe à administração o controle de seus atos, 
por força do princípio da autotutela administrativa. Princípio este que foi 
prestigiado pela Súmula 473 do STF. 

 

A respeito do tema, colhe-se da doutrina de Marçal 
Justen Filho: 
“No exercício da competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior por 
reputá-lo incompatível com o interesse público. A revogação pressupõe que a 
Administração disponha da liberdade para praticar um certo ato ou para determinar alguns 
de seus aspectos. Após praticado o ato, a Administração verifica que o interesse público 
poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato 
anterior. A isso se denomina de revogação.” 
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Posto isto, considerando o acima exposto, e ainda, 
considerando os princípios norteadores da administração pública, 
recomendo a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório em apreço, pelos 
fundamentos de fato e de direito elencados, devendo o Setor de Licitações 
providenciar, com a urgência que o caso requer, a elaboração de novo edital 
e anexos, com indicação de que a nova Licitação deverá ser por quilômetros 
rodados. 

 
ASSIM, recomenda-se que o novo procedimento 

licitatório estabeleça o quantitativo de quilômetros por rota, para a assim o 
licitante estipular seu valor de oferta.  

 
É o parecer que submeto à apreciação superior. 
Cumaru do Norte-PA, 14 de Julho de 2021. 
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