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PARECER JURÍDICO 

A Comissão Permanente de Licitação, requereu PARECER JURÍDICO a 
cerca da possibilidade de anular procedimento licitatório que foi 
iniciado sem observar alguns critérios técnicos da fase interna. 

Foi encaminhado requerimento para esta Assessoria Jurídica. 

É o relatório. 

Conforme podemos observar, de acordo com o Art. 49 da Lei de 
Licitações, é possível a realização de anulação de processo licitatório, 
desde que tenha fundamentação plausível para tanto, conforme passo a 
expor abaixo: 

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. 

A Legislação obriga o gestor á realização a anulação por qualquer que 
seja a ilegalidade, desde que mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado da situação. 

A divisão de itens que estão agrupados em lotes que possuem caráter 
distintos, deveria ter sido observado ainda na fase interna, onde aquele 
que elabora tal documento, deveria especificar a sua situação sui 
generis. 

Itens que são semelhantes e podem ser adquiridos por uma única 
empresa, podem constar no mesmo lote, itens diferentes, com 
características estranhas ao restante dos objetos, devem ser divididos 
em lotes específicos, ou se possível, em uma licitação por item. 
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CONCLUSÃO 

Ex positis, essa Assessoria Jurídica entende, que a presente licitação 
deverá ser anulada e todo o seu procedimento viciado, deve ser 
esquecido e reiniciado da fase interna, com nova numeração e 
fundamentação. 

Placas-PA, em 16 de março de 2020. 

      

DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 
OAB/PA nº 15.670 

Advogado
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