
ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

CNPJ Nº 34.626.598/0001-40 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Rua Nilo Fayal, s/nº - bairro Cuba – CEP 68415-000 – Limoeiro do Ajuru/PA. 

PARECER JURÍDICO 

 

Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU / CPL.  

Referência: Anulação de registros de atos administrativos. 

Objeto: Lançamentos indevidos de indexação de atos administrativos em Portal Eletrônico. 

 

 

EMENTA: INDEXAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM PORTAL ELETRÔNICO. ERRO DE DIGITAÇÃO. 

ERRO MATERIAL. LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. LEI 

FEDERAL Nº 9.784/1999. ACÓRDÃO TCU Nº 187/2014-

PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. 

 

 

1. DO RELATÓRIO 

1.1. Buscando a confirmação da legalidade para declarar a anulação de registros de atos 

administrativos em portal eletrônico, a Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do 

Ajuru, solicita a esta Assessoria analisar, e ao final se pronunciar através de Parecer, 

sobre as justificativas para a anulação de procedimentos administrativos realizados de 

forma incorreta. 

1.2. Os registros a serem anulados referem-se a atos administrativos realizados no Processo 

de Inexigibilidade de Licitação nº 001.3/2021-CMLA, que tem por objeto a contratação 

de pessoa física para executar serviços técnicos especializados em assessoria e 

consultoria em Contabilidade Pública. 

1.3. A motivação para a anulação pretendida decorre do fato de erro de digitação relativo ao 

valor de referência, que impactou diretamente e erroneamente no valor adjudicado. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

2.1. A anulação ou revogação de ato administrativo são prerrogativas da Administração 

Pública, desde que devidamente fundamentadas e amparadas em legislação. 

2.2. A legislação neste caso são as Leis Federais nºs 8.666/1993 (Lei Geral de Licitações e 

Contratos) e 9.784/1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal). 

2.3. A Lei nº 8.666, no art. 49, determina que a autoridade “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”. 

2.4. Enquanto que a Lei nº 9.784 condiciona que: 

a) Os atos administrativos que “importem anulação, revogação, suspensão ou 

convalidação de ato administrativo’ ‘deverão ser motivados, com indicação dos fatos 

e dos fundamentos jurídicos”. (Art. 50, Inciso VIII). 

b) “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 

legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos”. (Art. 54). 

c) “Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem 

prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser 

convalidados pela própria Administração”. (Art. 55). 
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2.5. No caso presente, a anulação apenas de registros de atos administrativos lançados em 

portal eletrônico, enquadra-se especificamente nas condicionais expressas no Art. 55 da 

Lei Federal nº 9.784/1999, visto que a INCORREÇÃO DE DIGITAÇÃO DE VALOR: 

a) É considerada um erro material, possível de ser sanado, conforme já pacificado pelo 

Tribunal de Contas da União, através do Acórdão nº 187/2014-Plenário, 

disciplinando que “o erro material é tido como o erro de fácil constatação, cuja 

detecção dispensa análise aprofundada, havendo flagrante desacordo entre a 

vontade da parte e aquilo o que foi manifestado no documento. Exige a correção da 

proposta, uma vez que retrata a inexatidão material, ou seja, reflete uma situação ou 

algo que obviamente não ocorreu”. 

b) Não acarretou “lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros”. 

c) E a qualquer momento pode ser sanado, através de novos lançamentos corrigindo o 

equívoco ora verificado. 

 

 

3. DA CONCLUSÃO 

3.1. Diante do exposto, e por conta de todas as condicionalidades terem sido plenamente 

cumpridas, esta Assessoria opina pela legalidade jurídica em se proceder a anulação dos 

registros dos atos administrativos lançados no Portal de Licitação do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado do Pará – TCM-PA relativos ao Processo de Inexigibilidade 

de Licitação nº 001.3/2021-CMLA. 

3.2. Procedendo-se a anulação em evidência, deve a Administração providenciar de imediato 

a normalização desses registros no portal eletrônico antes citado. 

3.3. Por dever de ofício, ressalta-se que a opinião jurídica ora exarada não se esgota neste 

momento, podendo a Gestora vinculada ao presente processo recorrer ao seu poder 

discricionário quanto à oportunidade e conveniência em dar seguimento ao processo em 

análise. 

 

É o parecer, Salvo Melhor Juízo. 

 

Limoeiro do Ajuru / PA, 21 de dezembro de 2021. 

 

_______________________________________ 

WALBERT MECENAS BRITO DE GONÇALVES 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/PA Nº 8837 
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