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PARECER JURÍDICO  
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - CMP 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PLACAS. 

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 

I – DO RELATÓRIO 

Vieram para apreciação e análise desta Assessoria Jurídica, os 

autos do procedimento licitatório rito Pregão Eletrônico nº 001/2022 – CMP, que 

objetiva o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PLACAS; referente a anulação do presente procedimento, sob a fundamentação de 

que não foi observado que a pesquisa mercadológica não obedeceu a Instrução 

Normativa - IN n.º 65/2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a 

realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços 

em geral; ante inconsistências e inobservância das determinações legais; 

É o breve relatório; 

II- NO MÉRITO 

Cabe registrar que o presente processo já fora objeto de 

análise de parecer inicial desta assessoria jurídica, manifestando em favor da 

regularidade da minuta do edital e seus anexos, obedecendo a legislação vigente; 

Verifica-se que foi realizada sessão de abertura, onde 

participaram diversas empresas interessadas no objeto da licitação, e havendo 

ganhador dos itens; 

Analisando os autos, observa-se que a licitação obedeceu aos 

ditames legais, sendo observadas as exigências contidas na Lei nº 8.666/93, no 

tocante à modalidade e ao procedimento. Verifica-se que foram cumpridas as 

formalidades de publicidade do procedimento, a existência de 
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dotação orçamentária, a realização de pesquisa de preços etc. Todavia, após análise 

dos autos processuais, fora observado que a pesquisa mercadológica não obedeceu 

o descrito na Instrução Normativa 65/2021, que dispõe sobre o procedimento 

administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral; o que por si só, pode comprometer a lisura do 

certame; 

Importante ressaltar, que a presente licitação ainda não foi 

homologada pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal; 

Ademais, a inobservância da IN n.º 65/2021, que dispõe sobre 

o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para 

aquisição de bens e contratação de serviços em geral, poderá ensejar a ineficiência 

de sua análise objetiva, podendo ainda, ensejar o comprometimento da lisura do 

certame, o que enseja a nulidade da licitação efetivada; 

A Lei nº 8.666/93, também trata da nulidade do procedimento 

de forma clara eexemplar no momento em que dispõe: 

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. 

Portanto, atendidos os requisitos do artigo supracitado poderá 

ser a licitação anulada ou revogada. De mais a mais, a Administração Pública tem o 

poder-dever, com ou sem provocação, de anular o ato administrativo, sem que isso 

se constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada pelo STF no 

enunciado das Súmulas 346 e 473. Senão vejamos: 

Súmula nº 346 - Administração Pública - Declaração da 
Nulidade dos Seus Próprios Atos: A administração pública pode 
declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
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Súmula nº 473 - Administração Pública - Anulação ou 
Revogação dos Seus Próprios Atos: 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. 

Voltando ao debate do art. 49, da Lei 8.666/93, que possibilita 

o ato de invalidação do certame, necessário enfatizar que referida norma prevê duas 

formas de fazê-la. A primeira é a revogação que deve operar quando constatado a 

existência de fato superveniente lesivo ao interesse público. A segunda é a anulação 

que opera quando da existência de vício de legalidade (violação as normas legais). 

No caso em debate, como já mencionado, a licitação deve ser anulada, considerando 

que não foi observado o disposto na IN nº 65/2021, como narrado anteriormente, 

levando ao entendimento que o procedimento licitatório não foi realizado de acordo 

com as diretrizes prevista na Lei nº 8.666/93, possuindo vício de legalidade; 

Desta feita, diante da impossibilidade do prosseguimento, a 

anulação do certame torna-se obrigatória, haja vista ser uma das funções da 

Administração Pública resguardar a legalidade e o interesse público, e o erário 

público de despesas comprovadamente ilegais; 

Portanto, esta assessoria jurídica entende que o erro tem 

potencial suficiente de anular o certame; 

Por fim, cumpre registrar, que o presente parecer é prestado 

sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa assessoria jurídica 

adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos 

gestores públicos; 

III- CONCLUSÃO 

ANTE O EXPOSTO, COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO 

NORMATIVA N.º 65/2021, ESTA ASSESSORIA JURÍDICA, OPINA PELA 
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ANULAÇÃO DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, COM A REALIZAÇÃO DE 

NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. 

POR FIM, REMETO ESTES AUTOS À PREGOEIRA PARA 

DAR CONHECIMENTO DESTE PARECER AO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PLACAS, PARA DECISÃO. 

 
É o Parecer, salvo melhor juízo. 
 
Placas-Pará, 22 de março de 2022. 

 

 

Félix Conceição Silva 
OAB/PA 10956 
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