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PARECER JURÍDICO 68/2020-PROJUR 

DETECÇÃO DE ERRO EM LICITAÇÃO QUE A 

TORNA NULA. EXERCÍCIO DO PODER DE 

AUTOTUTELA. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

POSSIBILIDADE.  

1. DO CONTEÚDO DA CONSULTA:  

Trata-se de consulta formulada pela administração Municipal de Magalhães 

Barata/PA acerca de como proceder diante da detecção de nulidade em 

procedimento licitatório.  

É o que basta relatar.  

Passo a opinar.  

2. DA AUTOTUTELA. AUTONOMIA DA ADMINISTRAC ̧ÃO PARA ANULAR OU REVOGAR 

SEUS PRÓPRIOS ATOS SEM A NECESSIDADE DE INTERVENC ̧ÃO JUDICIAL.  

A autotutela é o poder 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.  

Vale destacar 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.  

O Supremo Tribunal Federal há muito tempo consolidou sua jurisprudência no 

sentido de que a Administrac ̧ão 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.  

Em verdade, em func ̧ão da longevidade da pacificação desse entendimento, 

essa matéria já foi até mesmo sumulada. Veja:  

“A Administração Pública pode declarar a 

nulidade dos seus próprios atos”1.  

“A Administração pode anular seus próprios atos, 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou 

 
1 STF, Súmula no 346, Sessão Plenária de 13.12.1963 
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revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, 

e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.”2  

Segundo Odete Medauar, em virtude do princípio da autotutela administrativa, “a 

Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e pela 

adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administrac ̧ão verificar que 

atos e medidas contém ilegalidades, poderá́ anulá-los por si própria; se concluir no 

sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá́ revogá-los”3.  

Em resumo, a autotutela é a emanação do princípio da legalidade e, como tal, 

impõe à Administração Pública o dever, e não a mera prerrogativa, de zelar pela 

regularidade de sua atuac ̧ão (dever de vigilância), ainda que para tanto não 

tenha sido provocada.  

Marcus Vinícius Corrêa Bittencourt confirma a autotuela licitatória, explicando que 

“caberá a autoridade competente efetuar um controle de todo o processo, 

verificando, por meio do seu poder de autotuela, a legalidade dos atos praticados 

e a permanência dos motivos que levaram ao desenvolvimento da licitação”4 

O procedimento licitatório, da mesma forma, está sujeito 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 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 

 
2 STF, Súmula no 473, Sessão Plenária de 03.12.1969 
3 Medauar, 2008, p. 130 
4 BITTENCOURT, Marcus Vinícius Corrêa. Manual de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2005. pág. 

147/148  

 



   
 
 
 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n -  Centro – CEP: 68.722-000   

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAGALHÃES BARATA 
 

PROCURADORIA 

JURÍDICA 

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. 

Como prevê o artigo em questão, a autoridade pública poderá revogar o 

procedimento licitatório por razões de interesse público, decorrentes de fato 

superveniente devidamente comprovado.  

Esse fato novo, portanto, deve contrariar o interesse principal da Administração 

Pública, que é atender as prerrogativas da sociedade. Tal fato macula o 

procedimento, contrariando o interesse público, como neste caso analisado pelo 

STJ: 

“AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A 

RECURSO ORDINÁRIO. REQUISITOS DA MEDIDA. 

PERICULUM IN MORA. FUMUS BONI JURIS. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. ADMINISTRATIVO. 

REVOGAÇÃO DE PREGÃO. Os motivos que 

ensejaram a revogação do Pregão, no qual a 

requerente havia sagrado-se vencedora, foi o 

de que após a realização do certame 

constatou-se que o preço oferecido pela 

requerente era superior ao praticado no 

mercado, motivo pelo qual, revela-se legítimo o 

ato revogatório porquanto fulcrado no art. 49, 

da Lei n.º 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 
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por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado (...)", o 

que evidencia a ausência de fumus boni júris”5 

Marçal Justen Filho explica que “na revogação, o desfazimento do ato 

administrativo não decorre de vício ou defeito. Aliás, muito pelo contrário. Somente 

se alude à revogação se o ato for válido e perfeito: se defeituoso, a Administração 

deverá efetivar sua anulação. A revogação se funda em juízo que apura a 

conveniência do ato relativamente ao interesse público”.6 

A anulação, por sua vez, é o meio utilizado quando o ato específico ou todo o 

procedimento é ilegal. O ato administrativo quando realizado em discordância 

com o preceito legal é viciado, defeituoso, devendo, assim, ser anulado.  

Neste caso, não há margem para a Administração deliberar sobre o 

atendimento ao interesse público; a mera quebra de premissa de lei 

ocasiona o vício, sendo passível de anulação, suscitada de ofício pela 

autoridade ou por terceiros interessados. Como bem discorre nosso o i. 

Tribunal de Justiça do Paraná sobre anulação: 

“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA 

ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS PARECER DO 

TRIBUNAL DE CONTAS LEGITIMIDADE DESTE PARA 

FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA ATO ANULATÓRIO QUE OPERA EFEITOS 

EX TUNC ASSINATURA DO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IRRELEVÂNCIA 

DECISÃO CORRETA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Não há margem de 

discricionariedade para defender o 

ato defeituoso. Não se admite a 

invocação de um pretenso interesse 

público para a manutenção do ato 

 
5 STJ MC 11055 / RS ; MEDIDA CAUTELAR 2006/0006931-6 Ministro LUIZ FUX T1 - PRIMEIRA TURMA DJ 

08.06.2006 p. 119 Julgamento 16/05/2006 

 
6 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 19ª ed. São Paulo: Dialética, 

2018. pág. 480.  
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viciado. Aliás, muito pelo contrário: 

um ato inválido, por si só, é suficiente 

para ofender o interesse público. A 

defesa do interesse público impõe o 

respeito ao direito. Revelado o vício 

de nulidade, o ato administrativo 

deve ser desfeito. Tratando-se de 

anulação, obrigatório desfazimento não pode se 

obstaculizado por direitos adquiridos. Como se 

reconhece de modo pacífico, ato administrativo 

inválido não gera direito adquirido”7. 

Desta forma, e pelas razões retro, é imperiosa a necessidade de anulação deste 

procedimento viciado. 

3. DO CASO CONCRETO. ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO POR CONTA DE CONSTATAÇÃO 

SUPERVENIENTE DE ERRO EM EDITAL DE LICITAÇÃO.  

Tomando como base os esclarecimentos preliminares, resta claro que, em 

havendo ilegalidades nos seus atos, a Administração está obrigada a anulá-los 

independe de qualquer intervenção judicial. É seu dever anular atos ilegais, pois 

deles não se originam direitos.  

In casu, consoante relatado, apenas agora, no momento da fase de lances e de 

abertura dos envelopes de habilitação, que foi constatada irregularidade no edital 

regente do procedimento licitatório, não sendo possível mantê-lo com o simples 

saneamento.  

Conforme se observa do edital licitatório, no item 10.1. “Como condição prévia ao 

exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, deverá encaminhar comprovante e/ou certidão, 

para que se verifique eventual cumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à inexistência de sanção que impeça a participação no 

certame ou na futura contratação, mediante envio na funcionalidade HABILITANET 

das seguintes consultas dos sítios eletrônicos. 

Verifica-se claramente que esta responsabilidade é única e exclusivamente da 

empresa Licitante, não cabendo à Pregoeira, a apresentação de qualquer 

 
7 TJ – PR Processo 0162645-7 Apelação Cível Relator Prestes Mattar Acórdão nº 24703 2ª Câmara Cível Julgamento 

02/03/2005. DJ. 6844 
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certidão, primeiro por que sem mais delongas, percebe-se que não é licitante, e 

segundo, seu dever é presidir o certame e decidir conforme as regras estabelecidas 

da legislação de regência, bem como no edital é claro que sua legitimidade é 

apenas para consulta a fim de verificação de autenticidade, não para emissão de 

documentos não apresentados ou com alguma certidão vencida, o que no caso 

do recurso apresentado pela empresa, alega-se que a pregoeira deveria emitir a 

certidão da Licitante, tendo essa não inserido o documento solicitado na 

plataforma conforme inabilitação das demais que assim também não 

obedeceram as cláusulas editalícias. 

Muito embora a alegação da empresa Recorrente não mereça amparo, é 

cristalina a nebulosidade e a correlação entre o item 10.1 e o item 10.3, uma vez 

que, tratando-se de erro material, verificado em momento posterior à confecção 

do edital, e que tal erro, levou à interpretação diversa daquela que seria objetivo 

do ato administrativo. 

Outrossim, verifica-se que a empresa considerada habilitada, qual seja L C B 

PONTES EIRELI, infringiu o item 7.6.5 o edital de licitação, prejudicando de forma 

absoluta a continuidade do certame. Verifica-se neste caso, que não se trata de 

mera adequação de proposta, pois foi claro o descumprimento não só do item 

editalício em epígrafe, mas sim afronta o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, desequilibrando o certame. 

Desta forma, como os registros da empresa L C B PONTES EIRELI encontram-se 

vencidos, e há clara diversidade de entendimento acerca de itens do edital, não 

há outra alternativa senão anular o certame, e publicá-lo novamente, já com as 

alterações necessários no edital, a fim de se dirimir todas as impropriedades 

verificadas 

Em casos como esse deve-se recorrer à norma contida no art. 49 da Lei no 8.666/93. 

Este dispositivo de lei fixa que “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”.  

Assim, verificando a ocorrência de nulidades de caráter absoluto, outra alternativa 

não resta à Administrac ̧ão senão a de determinar a anulação de todo o 

procedimento licitatório maculado. Caso não atue dessa forma, a Administração 

estará́ sendo conivente com a ilegalidade.  
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Portanto, diante destes esclarecimentos, reitera-se que em sendo constatada 

verdadeira nulidade no procedimento licitatório, deve a Administração anulá-lo 

para então realiza-lo em conformidade com os ditames legais.  

É o parecer, S.M.J. 

Magalhães Barata, 05 de novembro de 2020. 

 

Marcus Vinicius F. Rodrigues 

Procurador Municipal 
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