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EMENTA: Licitação. Pregão eletrônico, tipo menor preço 
por item. aquisição de uma RETROESCAVADEIRA, 
conforme CONVÊNIO Nº 919956/2021 celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER-PA e o 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Análise 
Jurídica prévia do Certame e valores propostos. 
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 

 

1. DO RELATÓRIO 
 

Por despacho do setor de licitações da prefeitura municipal de Alenquer - PA, dando 
continuidade ao trâmite processual, foi encaminhado a esta assessoria jurídica o presente processo para 
análise acerca da possiblidade de REVOGAÇÃO do referido processo, objetivando a contratação de empresa 
para a aquisição de uma RETROESCAVADEIRA, conforme CONVÊNIO Nº 919956/2021 celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER-PA e o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.  

 
Vale ressaltar que durante a análise das peças processuais, foi identificado um aumento abrupto 

entre o preço de mercado e o preço praticado pelos licitantes. Pois o valor estimado foi orçado por três 
empresas, definindo assim o valor descrito no termo de referência, que mesmo após a negociação direta 
entre pegoeiro e licitantes não houveram ofertas aceitáveis. 

 
Posto isto, foi solicitado à esta assessoria jurídica posicionamento legal a respeito desta 

intenção, proferindo, consequentemente, recomendação ao que deve ser adotado pela administração 
pública municipal, observadas as normas e os princípios basilares e norteadores das licitações públicas. 

 
Dito isso, passa-se análise da Consulta.  

 

 PARECER JURÍDICO 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 11032022-1/22 

ASSUNTO: Pregão Eletrônico nº 010/ 2022 

OBJETO A contratação de empresa para “O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É  AQUISIÇÃO DE 
UMA RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONVÊNIO Nº 919956/2021 CELEBRADO ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER-PA E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL ” 
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É o relatório. 
 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 
 

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as 
autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação 
apresentada, não cabendo a esta unidade jurídica adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, nem no 
juízo de oportunidade e conveniência da licitação pretendida.  

 

Como sabido, o procedimento licitatório tem como intuito auxiliar a Administração Pública a 
selecionar as melhores propostas para o fornecimento de produtos e realização de obras. A Lei Federal n. 
8.666/1993 – ao trazer as normas gerais sobre o tema – tem como núcleo normativo a norma contida no art. 
3º, que reafirma a necessidade e a importância da realização do procedimento licitatório para a proteção e 
garantia da Administração Pública. Vide: 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 
A norma contida neste artigo demonstra que o procedimento licitatório não se trata de mera 

sucessão de atos administrativos, mas que é necessário coaduná-los aos princípios da norma geral (Lei 
Federal n. 8.666/1993). Em suma, a licitação é um procedimento orientado para alcançar certos fins, entre 
os quais a seleção da(s) melhor(es) propostas. 

 
Entre esses fins, a busca pela proposta mais vantajosa é essencial para que o Poder Público 

explore de maneira mais eficiente seus recursos econômicos. Marçal Justen Filho, ao falar sobre proposta 
mais vantajosa, aduz que esta é obtida através da conjugação de dois aspectos inter-relacionados: o dever 
da Administração Pública em obter a prestação menos onerosa e o particular em ofertar a melhor e a mais 
completa prestação. 

 
Convém mencionar que a autoridade competente revogara a licitação por razões de interesse 

público de corrente de fato superveniente, ou seja, as constantes elevações do dólar, bem como o valor dos 
combustíveis ocasionaram um aumento expressivo nas mercadorias, bens e serviços.  

 
O ato de sua revogação se da também por necessidade da revisão do Convênio Nº 919956/2021 

do Ministério do Desenvolvimento Regional, já que qualquer alteração de valores necessita da aprovação do 
órgão Conveniado com o Convenente. 
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No caso em questão, a anulação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, constitui a forma 
adequada de desfazer o certame ora em comento, tendo em vista a superveniência por razões de interesse 
público decorrente de fato devidamente comprovado, e para proporcionar mais vantajosidade para a 
Administração. 

 
Como regra a Administração Pública para contratar serviços, ou adquirir produtos, ou produtos 

e serviço, encontra-se obrigada a realizar previamente processo administrativo de licitação, conforme 
previsto no art. 37, inciso XXI da CF/88, como se pode ver da transcrição da redação do dispositivo ora citado: 

 
“Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

 
 

Essa obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos: o primeiro é estabelecer um 
tratamento igualitário entre os interessados em contratar, como forma de realização do princípio da 
impessoalidade, da isonomia e da moralidade; e o segundo revela-se no propósito do poder Público de 
alcançar a proposta que lhe seja mais vantajosa. 

 
Desse modo, sagra-se um tratamento igualitário entre os interessados em contratar (respeito 

ao princípio da impessoalidade, isonomia e moralidade pública), e para se alcançar a proposta mais 
vantajosa. 

 
A Licitação, portanto, é o procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública 

seleciona proposta mais vantajosa para a contratação de objetos que atendam ao interesse e necessidade, 
de modo a contemplar a moralidade pública e todos os ditames constitucionais sagrados no artigo 37, caput 
e incisos, da Constituição Federal. 

 
Dessa forma, permite-se que o Poder Público possa escolher, dentre as propostas apresentadas, 

qual é a mais vantajosa para si, isto é, para o interesse público, e ainda, permite amplamente a todos a 
igualdade de condições, sem distinções, usufruir do seu direito de participar dos contratos que o Poder 
Público celebra. É assim que se observa que se coíbe que os agentes públicos venham a impor interesses 
pessoais, o que acarretaria prejuízo para a sociedade em geral. 

 
Cumpre destacar que cabe a esta assessoria jurídica prestar consultoria sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe sendo atribuída análise concernente à conveniência e oportunidade 
administrativa. A análise jurídica se atém, portanto, tão somente às questões de observância da legalidade 
dos atos administrativos que precedem a solicitação do parecer jurídico. 
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Pois bem, cuida o presente caso de pregão eletrônico, cujo objetivo é a contratação de empresa 

para aquisição de uma RETROESCAVADEIRA, conforme CONVÊNIO Nº 919956/2021 celebrado entre a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER-PA e o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

 
A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que a Administração, pela 

razão que for, perder o interesse no prosseguimento da licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de 
expediente apto, então, a viabilizar o desfazimento da licitação e a suspensão da celebração de um futuro 
contrato com base em critérios de  conveniência e oportunidade, nos termos dos arts. 38, IX, 49 e 109, i, “c” 
da Lei Federal 8.666/93 e na Súmula 473 STF. 

 
A respeito do, o artigo 49 “caput” da Lei Federal nº 8.666/93, preceitua da seguinte forma: 

 
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-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. (Grifo nosso). 

 
 

Corroborando com o exposto, o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho (Comentárioà Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. Dialética. 9º Edição. São Paulo. 2002, p. 438) tece o seguinte 

comentário sobre revogação: 

 
“A revogação consiste no desfazimento do ato porque reputado inconveniente e 
inadequado à satisfação do interesse público. A revogação sefunda 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 desfazimento do ato anterior... Ao determinar a instauração da 
licitação, a Administracão realiza juízo de conveniencia acerca do futuro contrato (.) 

 
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, economicidade e da boa-fé́ administrativa.  
 

 
3. CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, em consonância com as normas contidas na Lei 8.666/1993, conclui-se, salvo 
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melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da 

Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa Assessoria 

Jurídica, diante da documentação acostada aos autos, esta Assessoria Jurídica opina pela REVOGAÇÃO do 

processo, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 010/2022, haja vista a ausência de óbice jurídico para 

tanto. 

É o parecer. Salvo Melhor Juízo. 
Da autoridade administrativa superior. 

 

Alenquer  – PA, 28 de março de 2022 
 
 

__________________________ 
Bruno Pinheiro de Moraes 

Oab.Pa n°: 24.247 
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