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Anulação e Revogação de Licitação
• 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 de terceiros de boa-fé.
ANULAÇÃO

Vício de Legalidade

REVOGAÇÃO

Inconveniência ou Inoportunidade

• Anulação pode ser feita pelo própria Administração ou pelo Judiciário – efeito ex
tunc (pra trás).
• Revogação pode ser feita apenas pela Administração – efeito ex nunc (pra frente).

www.acasadoconcurseiro.com.br

3

• A licitação, como sendo uma sequencia encadeada de atos administrativos,
também está sujeita a anulação ou revogação desses atos.
• 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 (em ambos os casos).
• Anulação – ocorrendo ilegalidade insanável em na prática de algum ato do
procedimento licitatório, esse ato deverá ser anulado, tornando-se inválido –
invalida-se desde a origem do vício e invalidam-se as etapas posteriores que dele
dependeram.

• § 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.
• Art. 59.
A declaração de nulidade do contrato administrativo opera
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria
produzir, além de desconstituir os já produzidos.
• Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e
por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja
imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
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• A revogação da licitação sofre algumas limitação em relação à regra geral (de que é
um ato discricionários da Administração). No caso de licitação, somente poderá
haver revogação em 2 hipóteses:
a) por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado ( art. 49);
b) é facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato
ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório,
ou revogar a licitação (art. 64, § 2º).

• § 3o No caso de desfazimento do processo licitatório (seja por anulação ou
revogação), 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.
• Do ato que anula ou revoga licitação, cabe recurso administrativo no prazo de 5
dias úteis (art. 109, I, “c”).
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