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PARECER JURÍDICO Nº 039/2018/AJM 

Setor de licitações e contratos administrativos 

Modalidade: TP nº 005/2018- SELIC-PMM 

Assunto: Averiguação da Possibilidade de Revogação do Certame  

 

 

DETECÇÃO DE FALHA EM EDITAL QUE 

COMPROMETE A LISURA DO CERTAME. 

EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA. 

ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

 

 

1- RELATÓRIO  

 

Trata-se de consulta formulada pelo setor de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Melgaço/PA acerca de como proceder diante da detecção de 

Falha no Projeto Básico do procedimento licitatório:  TP nº 005/2018- SELIC-PMM, 

cujo objeto é o SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA 

PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA E. M. E. F. 

FÉ EM DEUS, NO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA  

É o que basta relatar.  

Passo a opinar. 

 

2- DA AUTOTUTELA. AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANULAR 

OU REVOGAR SEUS PRÓPRIOS ATOS SEM A NECESSIDADE DE 

INTERVENÇÃO JUDICIAL. 

 

A autotutela é um poder discricionário 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.  

 

Nesse interim, é de suma importância ressaltar que, tanto na revogação 

quanto na anulação não é necessária a intervenção do Poder Judiciário, podendo 

ambas serem realizadas por meio de outro ato administrativo autoexecutável.  

 

Por esta razão, o Supremo Tribunal Federal consolidou em sua jurisprudência, 

o entendimento 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. 
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Assim se faz, conforme as normas pátrias, in verbis:  

 
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). 

 

Logo, conclui-se que a Administração Pública deve zelar pela legalidade de 

seus atos e buscar se adequar a satisfação do interesse público, e por esta razão, 

goza da ferramenta da autotutela, para lhe permitir anular atos que ferem a 

legalidade e a moralidade administrativa. 

 

3-  DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO POR CONTA DE CONSTATAÇÃO 

SUPERVENIENTE DE FALHA EM EDITAL DE LICITAÇÃO. (aplicação do caso) 

 

Levando em consideração o já exposto, resta claro que, em havendo falhas 

detectadas nos seus atos, é dever da administração revogá-los independe de 

qualquer intervenção judicial, pois deles não se originam direitos.  

 

 

In casu, consoante relatado, após a realização do certame foi constatada falha 

no edital, mais especificamente no projeto básico que não relacionou em seus anexos 

a Planilha de Custos do BDI, não sendo possível mantê-lo com o simples saneamento.  

 

Indo além, cumpre informar que a Comissão detectou a falha e sequer sugeriu 

a homologação, tendo sido a empresa vencedora informada do equívoco e 

cientificada acerca da revogação de todo o procedimento licitatório.  

 

E não obstante, em casos como esse deve-se recorrer à norma contida no art. 

49 da Lei nº 8.666/93, in verbis:  

 

à 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 nosso  
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4-  CONCLUSÃO  

 

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

expostos, entendemos ser necessária e recomendados a revogação do certame em 

tela, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93 

 

É o parecer.  

S.M.J.  

Melgaço, 03 de maio de 2018. 

 

 

 
ELVIS RIBEIRO DA SILVA 

Assessor Jurídico - PMM 
12.114-OAB/PA 
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