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PARECER JURÍDICO 

Assunto: Referente a revogação 
do pregão eletrônico nº 006/2020 
e dá outras providências. 

A Comissão Permanente de Licitação, requereu PARECER JURÍDICO à 
cerca da legalidade da revogação do processo de pregão eletrônico nº 
006/2020, por conta da ausência de plausibilidade de continuidade do 
processo, por força da lei de responsabilidade fiscal. 

Conforme justificativa juntada no processo o material a ser adquirido é 
para uso dos alunos e servidores atuantes nas escolas públicas do 
Município no retorno das aulas, ocorre que foi verificado e a Secretária 
de Educação sinalizou que os inícios das aulas letivas presenciais só 
irão retornar em meados ao fim do mês de janeiro e início de Fevereiro/
2020. 

É o relatório. 

Verifico que a revogação de um processo que não terá utilidade, é 
situação necessária para que não haja qualquer mácula ao 
procedimento licitatório, pois, por conta da doença covid-19, muitos 
planejamentos foram alterados. 

Principalmente na área da educação, onde as crianças devem ser 
protegidas de um possível contágio da doença, de seus colegas e 
professores, que possam estar com esse mal. 

O pregão eletrônico nº 006/2020 foi realizado apenas para encaminhar 
material de EPI para os alunos das escolas públicas e professores, e por 
conta do aumento da infecção da doença foi necessário rever o retorno 
ás aulas. 

No art. 50 do Decreto Federal nº 10.024/2019, autoriza a Autoridade 
competente revogar a licitação, por conta de qualquer situação que 
cause prejuízo ao processo, 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 
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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. 
Parágrafo único.  Os licitantes não terão direito à 
indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do 
contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos 
que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

Por outro lado, o presente processo licitatório não é sistema de registro 
de preço, o que impede por exemplo a transposição de um mandato 
para outro. 

Isso se dá por dois motivos, primeiro, o presente objeto não é objeto de 
uso contínuo, e segundo, não existe legalidade para prorrogação de um 
contrato desse tipo por conta da vedação do Art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

CONCLUSÃO 

Ex positis, essa assessoria jurídica entende que é legal a revogação da 
presente licitação, por conta da vedação do Art. 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e por conta da ausência de utilização do objeto 
do presente certame ainda no ano fiscal de 2020. 

Placas-PA, em 24 de novembro de 2020. 

       
DJALMA LEITE FEITOSA FILHO 

OAB/PA nº 15.670 
Advogado
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