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Parecer Jurídico nº 011/2018 

Senador José Porfírio, 24 de julho de 2018. 

 

Destinatário: Comissão Permanente de Licitação – PMSJP 

Assunto: Processo Licitatório nº 9/2018-021FMS 

 

Este Setor Jurídico fora instado a se manifestar acerca do MEMORANDO nº 

008/2018 CPL – PMSJP cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 

HOSPITAL MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, CONFORME O 

CONVÊNIO Nº 01/2018-SESPA, uma vez que o referido procedimento licitatório não 

observou os trâmites legais exigidos pela Lei 8.666/93. 

Isto posto, passamos a análise. 

 

1 – RELATÓRIO: 

O memorando em tela aduz que o procedimento licitatório resta eivado de 

vício haja vista a inexistência de publicação no Diário Oficial do Estado, o que ocasionou 

em descumprimento do princípio da PUBLICIDADE, sendo assim, necessário é que o 

procedimento seja anulado em razão de vício insanável.  

É o relatório. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO: 

A PUBLICIDADE é princípio constitucional elencado na Carta Política de 

1988 em seu artigo 37, o qual é fundação e orientação para a Administração Pública, seja a 

União, Estados, Distrito Federal, ou Municípios. 

Nesta esteira, Marçal Justen Filho1 assevera que o referido princípio 

constitucional “impõe que todos os atos do procedimento sejam previamente levados ao 

conhecimento público, que a prática de tais atos se faça na presença de qualquer 

interessado e que o conteúdo do procedimento possa ser conhecido por qualquer um.” 

                                                
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 8 ed. Ver. Ampl. E atual. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012, p.309. 
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Conduta esta não praticada pela Administração Pública, violando o disposto no 

artigo 21 da Lei de licitações: 

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das 
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por 
uma vez:        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação 
feita por órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas 
parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas 
por instituições federais;       (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 
II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal 
quando se tratar, respectivamente, de licitação feita 
por órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual ou Municipal, ou do Distrito 
Federal;        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
(grifamos) 

 

Portanto, vislumbra-se que a ausência da publicidade do ato administrativo 

decorre também de prática vexatória ao princípio da LEGALIDADE estampado no 

mesmo diploma legal, vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (grifamos) 

 

Ademais, a inexistência da publicidade configura como ato administrativo 

eivado de ilegalidade, e pelo fato de tal ilegalidade, é necessário que a Administração 

Pública através do princípio de AUTOTUTELA possa ANULAR seus próprios atos, 

conforme entendimento que se extrai da Súmula 473 do STF2. 

Uníssono ao entendimento exaurido pelo Supremo Tribunal Federal, o 

legislador administrativista expõe no artigo 49 da L. 8.666/93 que a Administração Pública 

deve executar controle dos atos administrativos exercidos no procedimento licitatório caso 

sejam encontrados vícios de ilegalidade, vejamos: 

                                                
2 Súmula nº 473, STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque dêles 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. 
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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. 
§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por motivo de 
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 
§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do 
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
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 aplica-se aos 
atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de 
licitação. 

 

Dessa maneira, o caso em tela encontra esteio na legislação, doutrina e no 

entendimento jurisprudencial do ordenamento jurídico pátrio. 

Superado os fatos relatados cominados com os dispositivos jurídicos 

apresentados, este Setor Jurídico exaure o seguinte parecer. 

 

3 – PARECER JURÍDICO: 

Tendo em vista os princípios constitucionais da publicidade, legalidade e 

autotutela, a Administração Pública diante do caso concreto, o Setor Jurídico desta 

Municipalidade é favorável a anulação do procedimento licitatório pela autoridade 

competente, devido aos fatos acima explicitados. 

É nesse sentido o parecer. 

 

Cordialmente, 

 

 

Paulo Vitor Negrão Reis 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/PA 18.417 
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