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PARECER N.º: 095/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 1908003/2020-PMM/SEMED  

 

EMENTA:  PREGÃO ELETRÔNICO N.º 50/016020-PE-SRP-PMM-SEMED. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 

DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR E O 

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CONFORME 

AS DIRETRIZES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

(PNAE). 

 

À COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. 

 

I - DO RELATÓRIO: 

 

Vem ao exame dessa assessoria jurídica, o processo em referência 

para análise e parecer sobre a regularidade dos atos praticados para a 

realização do Pregão Eletrônico n.º 50/0162020-PE-SRP-PMM-SEMED, que 

versa sobre a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 

Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, para atender as 

necessidades dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino da 

Educação Infantil (PNAIC), Educação Pré-Escolar (PNAEP), Ensino 

Fundamental (PNAEF), Educação de Jovens e Adultos (PNAEJA), Educação 
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Complementar e o Programa Mais Educação, atendendo as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, conforme as diretrizes do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Ocorre que, conforme relatado pela Senhora Pregoeira, foi constatado 

divergências nos quantitativos cadastros no sistema, o que poderia comprometer 

a confecção das propostas de preços dos fornecedores, motivo pelo qual decidiu 

a ilustre pregoeira, junto com a respectiva equipe de apoio pela revogação do 

procedimento licitatório a fim de evitar eventuais prejuízos a esta Secretaria 

Municipal de Educação e a terceiros. 

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes 

documentos: Solicitação do Setor Demandante, termo de referência, cardápios, 

justificativa, pesquisa de preços, cotação de preços, termo de abertura e 

autuação, autorização da Secretaria de Educação, Termo de Cancelamento, 

Minuta do Edital e seus anexos. 

É o sucinto relatório. 

 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Prefacialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente 

data, e que, em face do que dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei n.º 

8.666/93, incumbe a essa assessoria prestar consultoria sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito da administração, nem analisar 

aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, senão vejamos: 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura 

de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado 

e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação 

sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao 

qual serão juntados oportunamente: 
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Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como 

as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da 

Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994). 

Evidencia-se que a análise aqui realizada se restringe a verificar, do 

ponto de vista jurídico formal, a regularidade para realização de Pregão na forma 

Eletrônica do Tipo Menor Preço por Item, cujo o objeto versa sobre a Contratação 

de Empresa Especializada para o Fornecimento de Gêneros Alimentícios 

Perecíveis e Não Perecíveis, para atender as necessidades dos alunos 

matriculados na Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil (PNAIC), 

Educação Pré-Escolar (PNAEP), Ensino Fundamental (PNAEF), Educação de 

Jovens e Adultos (PNAEJA), Educação Complementar e o Programa Mais 

Educação, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de 

Marituba/PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 

Primeiramente, ressalta-se a revogação do instrumento convocatório 

anterior em razão de divergências quanto ao quantitativo cadastro no sistema, o 

que poderia comprometer a confecção das propostas de preços dos 

fornecedores e causar prejuízo tanto aos próprios fornecedores quanto a este 

órgão. 

Desta feita, acertada a decisão da nobre pregoeira uma vez que, 

entendemos por mais prudente realizar a revogação do instrumento convocatório 

anterior, a fim de preservar os princípios da ampla competitividade, tratamento 

isonômico, impessoalidade, moralidade, seleção da proposta mais vantajosa e 

economicidade. 

A revogação de licitações, que se encontra no permissivo contido no 

art. 49, da Lei nº 8.666/93: 
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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. 

No caso específico das revogações dos pregões eletrônicos, é 

previsto no Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 50, regime jurídico semelhante 

ao descrito no ordenamento acima citado, senão vejamos: 

Art. 50.  A autoridade competente para homologar o 

procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá 

revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por 

meio de ato escrito e fundamentado. 

Sobre o tema a doutrina ensina que: 

“A revogação caracteriza-se por ser um ato discricionário 

vinculado, ou seja, poderá ser utilizado desde que ocorram fatos 

supervenientes e pertinente(...)” 

A licitação na modalidade pregão poderá ser revogada desde 

que presentes razões pertinentes de interesse público derivados 

de fato superveniente devidamente comprovado, portanto 

ocorrido após a publicação do aviso, por ato motivado da 

autoridade que determinou a abertura do procedimento 

licitatório, assegurado ampla defesa nos termos do art. 49, da 

Lei Federal nº 8.666/93.” (Tolosa Filho, Benedicto de, Pregão – 

uma nova modalidade de licitação – comentários teóricos e 

práticos, pregão presencial e pregão eletrônico. São Paulo: 

Dialética. 2008. Pág. 105) 

Portanto, a Revogação é o ato apto a viabilizar o desfazimento do 

instrumento convocatório culminando no revogação do procedimento licitatório 

em si e a suspensão da celebração de um futuro contrato com base em critérios 

de conveniência e oportunidade. 
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No mais, há entendimento pacífico de nossos tribunais, que a 

Administração Pública se encontra respaldada no presente caso, com base na 

Súmula 473 editada pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

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.” 

No mesmo rumo é a Súmula 346 também da Suprema Corte, senão 

vejamos: 

Súmula 346 

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos 

seus próprios atos.” 

Portanto, de ofício ou por motivação de terceiros, a Administração 

Pública pode de plano, revogar o ato por motivo de conveniência ou 

oportunidade, para que não haja prejuízos a Administração e aos licitantes, uma 

vez que a Administração exerce o controle sobre seus próprios atos, nos termos 

do que pressupõe o princípio da Autotutela Administrativa. 

Por fim, concluindo a presente análise, cumpre-nos aduzir ainda que, 

no caso em tela, não há o que se falar em direito ao contraditório e ampla defesa 

por parte dos licitantes de que dispõe o § 3º do art. 49, da Lei nº 8.666/93, posto 

que não houve a conclusão do certame licitatório, tampouco sua homologação 

pela autoridade superior, possuindo este mera expectativa de direito de contratar 

com a Administração Pública e, assim, desnecessária a concessão de prazo 

para que os licitantes interpusessem recurso na esfera administrativa. 
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Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

49, § 3], DA LEI 8.666/93. 1 – A autoridade administrativa pode 

revogar licitação em andamento, em fase de abertura das 

propostas, por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado. (...) 3 – Revogação de 

licitação em andamento com base em interesse público 

devidamente justificado não exige o cumprimento do § 3º. Do art. 

49, da Lei n] 8.666/93. 4 – Ato administrativo com a característica 

supramencionada é de natureza discricionária quanto ao 

momento da abertura de procedimento licitatório. (...)” 

Portanto, não havendo direito adquirido aos licitantes, uma vez que, 

repita-se, não houve a homologação do presente certame pela autoridade 

superior capaz de ensejar o contraditório e ampla defesa, conclui-se não haver 

empecilho jurídico que obste a revogação do pregão. 

Nesse mesmo sentido, entende o TCU que a revogação da licitação 

em andamento, com base em interesse público devidamente justificado, não 

exige o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, visto que não se 

concretizou o direito adquirido nem o ato jurídico perfeito, decorrente da 

adjudicação do objeto licitado (TCU – Acórdão 111/2007 – Plenário). 

No mais, não tendo havido a homologação do certame, não há falar 

em dever de indenizar aos particulares, portanto, despicienda a apuração de 

eventual responsabilidade pelo cancelamento do certame, salvo se comprovado 

prejuízo à Administração. 

Disto isto, passemos a análise do novo instrumento convocatório, o 

qual fundamentado no Decreto nº 10.024/19, que veio regulamentar o pregão, 

na forma eletrônica, o qual realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de 

bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de 

sistema que promova a comunicação pela internet. 

O pregão eletrônico visa, basicamente, aumentar a quantidade de 

participantes e baratear o processo licitatório, uma vez que este depende de 

tempo e recursos do orçamento público. Permite, ainda, a ampliação da disputa, 



   
ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Rua Fernando Guilhon nº 5330 – Centro – CEP: 67.200-000 – Marituba – Pará 
Fone (91) 3256-7833  

com a participação de maior número de empresas, de diversas estados, uma vez 

que é dispensável a presença dos licitantes no local. 

Considera-se, também, o Pregão Eletrônico como uma modalidade 

mais ágil e transparente, possibilitando uma negociação eficaz entre os 

licitantes, permitindo, ainda, a simplificação das etapas burocráticas que 

tornavam vagarosa a contratação, tornando o processo final mais eficiente e 

menos custoso para a Administração Pública. 

Os requisitos a serem observados na fase preparatória do pregão 

eletrônico foram estabelecidos no artigo 8º, do referido decreto, que assim 

dispõe: 

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será 
instruído com os seguintes documentos, no mínimo: 

I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 

II - termo de referência; 

III - planilha estimativa de despesa; 

IV - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a 
indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para 
registro de preços; (grifo nosso). 

V - autorização de abertura da licitação; 

VI - designação do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos; 

VIII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, 
ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso; 

IX - parecer jurídico; 

(...) 

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade 

escolhida, ou seja, o Pregão Eletrônico, ao amparo da Lei nº 10.520, conforme 

dispositivo abaixo transcrito, haja vista, tratar-se de aquisição de bens e serviços 
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comuns, “cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”, senão 

vejamos: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 
adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida 
por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para 
os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Analisando-se os autos, verifica-se que a solicitação para a realização 

do certame partiu de autoridade competente, que devidamente delimitou o objeto 

e justificou a necessidade da aquisição dos bens. 

Destaca-se que o presente procedimento licitatório, trata-se de um 

Pregão Eletrônico no qual será utilizado o Sistema de Registro de Preços 

(PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/0162020 – PE-

SRP-PMM-SEMED) desta forma, quanto da utilização do Sistema de Registro 

de Preços é prescindível a previsão orçamentária, isso porque não há a 

obrigatoriedade da contratação, portanto não há necessidade de se demonstrar 

a existência do recurso neste momento, ressaltando que essa comprovação só 

será exigida para se efetivar a contratação, quando da efetivação da compra. 

No que tange ao aspecto jurídico e formal da nova minuta do edital e 

anexos, denota-se que foram elaborados em conformidade com as exigências 

legais contidas, no Decreto nº 10.024/19, na Lei do Pregão, preenchendo os 

requisitos obrigatórios contidos no art. 3º, incisos I a IV, da Lei nº 10.520/00 c/c 

o art. 40, e respectivos incisos, da Lei nº 8.666/93, observando, desta forma, 

toda a legislação que rege a matéria. 

 

III - DA CONCLUSÃO: 
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Diante do exposto, resguardado o poder discricionário do gestor 

público quanto à oportunidade e a conveniência da prática do ato administrativo, 

opina-se pelo prosseguimento do feito. 

Por fim, a minuta do Edital e seus anexos trazidos para os autos para 

análise foi elaborada com observância dos requisitos legais e está apta a ser 

utilizada à sua formalização. 

   

É o parecer. Salvo melhor juízo. 

 

 

 

Marituba/PA, 25 de Setembro de 2020. 
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Igor Crisly Martins Morais 

Assessor Jurídico 

OAB/PA 24.155 

PMM-SEMED 
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