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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

PARECER JURÍDICO Nº 0334/2021              

Interessado: Departamento de Licitação  

Referência: Memorando nº 0415/2021 - DEPTº DE LICITAÇÃO 

Procurador: Rafael Melo de Sousa, OAB/PA 22.596 

EMENTA: REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO Nº 068/2021. CONCORRÊNCIA PÚBLICA TÉCNICA E PREÇO Nº 

003/2021. PELA LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. ARTIGO 49, CAPUT, DA LEI 

Nº 8.666/93. SÚMULA Nº 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 

 

I - PREAMBULARMENTE: 

Inicialmente, é válido registrar que o exame jurídico prévio 

das minutas de editais de licitação, bem como dos contratos, acordos, convênios 

ou ajustes de que trata o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 se 

restringe à parte jurídica e formal dos instrumentos, não abrangendo a parte 

técnica dos respectivos. (Tolosa Filho, Benedito de. Licitações: Comentários, 

teoria e prática: Lei nº 8.666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 119). 

Ressalte-se que o parecer jurídico visa a informar, elucidar 

e sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da 

Administração Pública.  

Cumpre esclarecer, também, que toda verificação desta 

Procuradoria Jurídica tem por base as informações prestadas e a documentação 

encaminhada pelos órgãos competentes e especializados da Administração 

Pública. 

Portanto, tornam-se as informações como técnicas dotadas 

de verossimilhança, pois não possui a Procuradoria Jurídica o dever, os meios ou 

sequer a legitimidade para deflagrar investigações para aferir o acerto, a 

conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados. 
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Por isso mesmo, toda manifestação expressa é posição 

meramente opinativa sobre o caso em tela, não representando prática de ato de 

gestão, mas, sim, uma aferição técnico-jurídica que se restringe à análise dos 

aspectos legais. 

 

II - DO RELATÓRIO: 

Trata-se de pedido de parecer jurídico acerca da legalidade 

ou não da revogação do Procedimento Licitatório nº 068/2021, Concorrência 

Pública Técnica e Preço nº 003/2021, que tem por objeto a “contratação de 

agência de publicidade para prestação de serviços técnicos especializados em 

publicidade e propaganda, inclusive comunicação digital aos órgãos 

institucionais da administração municipal, para divulgação dos programas e 

ações da Prefeitura Municipal de Redenção-PA.” 

Cabendo salientar que o supracitado procedimento 

licitatório percorreu todos os caminhos legais. 

Dos autos, ademais, observa-se que apenas uma empresa 

encontra-se habilitada para participar da Concorrência Pública em comento. 

Por fim, importa reproduzir, tal como está escrita, a 

motivação apresentada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal da Cidade 

de Redenção-PA, Marcelo França Borges, para fins de revogação da ora analisada 

licitação, in verbis: 

E, considerando que ainda [há] contrato vigente para a agência de 

publicidade, e que este termo terá sua vigência encerrada em [...], 

entendemos ser necessária a reanálise do certame, por ser, segundo 

nossa interpretação, inviável seu prosseguimento na forma como está, 

devendo ser revogada, em observância aos princípios Constitucionais e 

da Lei nº 8.666/1993, pois, finalizado o contrato em [...] e restando 

saldos financeiros nos mesmos, estes valores voltarão a compor o saldo 

orçamentário do Município, aumentando assim os limites para as novas 

contratações. 
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Sob esta evidência, a licitação não atingirá a finalidade de assegurar a 

celeridade do serviço para Administração Pública, não dando 

concretização ao princípio da eficiência, entendendo-se cabível a 

revogação do procedimento, permitida pelo art. 49 da Lei nº 8666/93. 

 

É o relatório.  

 

III - DO PARECER JURÍDICO: 

Sem mais delongas, a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 49, 

caput, possibilita tanto a revogação quanto a anulação do procedimento 

licitatório: esta, ante ilegalidade do procedimento licitatório; aquela, por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. 

Confira-se, assim sendo, artigo 49, caput, da Lei nº 8.666/93: 

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, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. (Grifou-se).  

 

Isso dito e considerando o constante dos autos, conclui-se 

não estarmos diante de ilegalidade do procedimento licitatório, a qual daria 

ensejo, nos ditames do supracitado artigo 49, caput, à anulação do referido 

procedimento. Nesse contexto, insta ressaltar que o procedimento licitatório em 

análise observou todos os ditames legais.  

Por isso mesmo, estamos diante de procedimento licitatório 

observante dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, consoante artigo 37, caput, da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB/88), que assim assevera:  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Grifo 

não constante do original).  
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Em razão disso, incontestavelmente, o caso em tela 

enquadra-se em revogação de procedimento licitatório por razões de interesse 

público que, rememora-se, encontra amparo tanto na Lei nº 8.666/93 (artigo 49, 

caput) quanto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis:  

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, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. (Grifo não constante do original). 

----------------------------------------------------------------------------- 

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.  

 

Dessa forma, após aprofundada análise do caso concreto, 

esta Procuradoria Jurídica manifesta-se favorável à revogação do certame em 

voga, tendo em vista tratar-se de medida mais vantajosa ao interesse público, 

forte no artigo 49, caput, da Lei nº 8.666/93, bem como na Súmula 473 do STF.  

 

IV - CONCLUSÃO: 

Ante o exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela 

revogação do Procedimento Licitatório nº 068/2021, Concorrência Pública 

Técnica e Preço nº 003/2021, tendo em conta tratar-se, salvo melhor juízo, de 

medida mais vantajosa ao interesse público.  

                É o parecer, s.m.j., 

    Redenção-PA, 09 de agosto de 2021. 

 

Rafael Melo de Sousa 

Procurador Jurídico 

C. S. T. nº 017279/2021 

OAB/PA nº 22.596 
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