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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 00191003/20 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-0014 

 

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, neste ato representado pelo 
Pregoeiro Willian da Silva Gomes, nomeado pelo Decreto nº 127/2020 de 13 de agosto de 
2020, vem apresentar sua justificativa de acordo com DESPACHO da Secretaria Municipal 
de Administração e recomendar a revogação da Tomada de Preço em epígrafe, pelos 
motivos abaixo expostos: 

I – DO OBJETO  

Trata-se da solicitação de revogação do procedimento licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, que tem como objeto o Contratação de empresa para 
pavimentação e recapeamento de vias no Município de São Miguel do Guamá 
conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, especificações técnicas, 
cronograma físico financeiro e demais anexos.  

II – DA SÍNTESE DOS FATOS  

A(o) presente REVOGAÇÃO justifica – se devido a diversos equívocos no projeto 
inicial, cronograma físico e demais anexos desta forma terá que corrigi-los.  

 Sob esta evidência, à licitação não atingirá a finalidade de assegurar a maior 
vantajosidade para Administração Pública, não dando concreção ao princípio da eficiência, 
entende-se cabível a revogação do procedimento, permitida pelo art. 49 da Lei nº 8666/93, 
caso o Edital não seja corrigido.  

 Desta forma, em observância aos princípios basilares da Constituição e da lei 
8.666/93, o processo será submetido a decisão da autoridade competente, em conformidade 
com o que dispõe o artigo 49 da lei 8.666/93, e a decisão será pela REVOGAÇÃO DO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-0014. 

 Convém mencionar que foram detectados alguns equívocos no Edital que não 
podem ser sanados através de errata. Assim sendo a Administração deverá tomar as 
devidas providências para a correção dos defeitos do Edital antes de efetuar sua 
republicação.  

Cumpre-nos acrescentar que nenhuma contratação decorrente deste certame foi 
firmada; portanto, a presente revogação não representará nenhum prejuízo a quem quer que 
seja e prevalecerão ilesos os princípios da economicidade e do interesse público. 

III - DA FUNDAMENTAÇÃO  

Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Administração iniciou o procedimento 
licitatório objetivando o Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento de 
vias no Município de São Miguel do Guamá conforme memorial descritivo, planilha 
orçamentaria, especificações técnicas, cronograma físico financeiro e demais anexos. 
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Convém mencionar que foram detectados alguns equívocos no Edital que não podem 
ser sanados através de errata. O mesmo não contém justificativa para apresentação de 1% 
garantia do valor estimado para a contratação. Assim sendo a Administração deverá tomar 
as devidas providências para a correção dos defeitos do Edital antes de efetuar sua 
republicação.  

Nesse caso, a revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, constitui a forma 
adequada de desfazer o certame ora em comento, tendo em vista a superveniência de 
razões de interesse público que fazem com que o procedimento licitatório, inicialmente 
pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a Administração Pública antes que 
os defeitos do Edital sejam devidamente sanados.  

Desta forma, a Administração Pública não pode se desvencilhar dos princípios que 
regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve 
buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo aos princípios previstos no 
art. 37 da Constituição Federal e no art. 3º da lei 8.666/93. 

 A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que a 
Administração, pela razão que for, perder o interesse no prosseguimento da licitação ou na 
celebração do contrato. Trata-se de expediente apto, então, a viabilizar o desfazimento da 
licitação e a suspensão da celebração de um futuro contrato com base em critérios de 
conveniência e oportunidade.  

Acerca do assunto, o artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, in verbis, preceitua que:  

 “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-lo por 
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.” 
(Grifo nosso).  

Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que, não sendo conveniente e oportuna 
para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o procedimento licitatório, 
acarretando inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitação.  

Corroborando com o exposto, o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho (Comentário 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética. 9º Edição. São Paulo. 2002, p. 
438) tece o seguinte comentário sobre revogação:  

“A revogação consiste no desfazimento do ato porque 
reputado inconveniente e inadequado à satisfação do 
interesse público. A revogação se funda em juízo que apura 
a conveniência do ato relativamente ao interesse público... 
Após, praticado o ato, a administração verifica que o 
interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. 
Promoverá então o desfazimento do ato anterior... Ao 
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determinar a instauração da licitação, a Administração 
realiza juízo de conveniência acerca do futuro contrato (....) 
Nesse sentido, a lei determina que a revogação dependerá 
da ocorrência de fato superveniente devidamente 
comprovado. Isso indica a inviabilização de renovação do 
mesmo juízo de conveniência exteriorizado anteriormente”. 
(Grifo nosso)  

Desse modo, a Administração ao constatar a inconveniência e a inoportunidade 
poderá rever o seu ato e consequentemente revogar o processo licitatório, respeitando-se 
assim os princípios da legalidade e da boa-fé administrativa. 

IV - DA DECISÃO  

Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, a 
Presidente da Comissão de Licitações a Assessoria Jurídica recomendam a REVOGAÇÃO 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00250901/20, TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-
0014 nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.   

E importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior 
acerca da conveniência e oportunidade do ato de REVOGAÇÃO, apenas faz uma 
contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo 
fazendo paralelo com as disposições da lei acerca do tema em apreço. Contudo, vem somar 
no sentido de fornecer subsidio à Autoridade Superior, a quem cabe a análise desta e a 
decisão pela REVOGAÇÃO.  

São Miguel do Guamá, 20 de novembro de 2020. 

 

WILLIAN DA SILVA GOMES 
Pregoeiro/PMSMG 
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PARECER JURÍDICO 

  

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 

Nº 2/2020-0014. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS. 

NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO 

INICIAL, CRONOGRAMA FÍSICO E DEMAIS 

ANEXOS. RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO 

DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 

49, DA LEI Nº 8.666/93. POSSIBILIDADE. 

 

Trata-se de consulta encaminhada pela Comissão Permanente de Licitação quanto à 

possibilidade de revogação de licitação em epígrafe, tendo como objeto a contratação de empresa para 

pavimentação e recapeamento de vias. 

Conforme razões apresentadas pelo Pregoeiro, foram constatados diversos equívocos no projeto 

inicial, cronograma físico e demais anexos, havendo, assim, a necessidade de corrigi-los. 

Sendo assim, cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 49, da Lei nº 8.666/93, a autoridade 

competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogar a licitação por “razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta”, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

A Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal ainda prevê o seguinte: 

 

SÚMULA 473 

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. 

 
 

Neste sentido, ensina Hely Lopes Meirelles1: 
 

 
Releva notar, ainda, que o juízo de conveniência para a revogação deve basear-se em 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

aquele ato (art. 49, caput). A discricionariedade administrativa sofreu séria restrição 

legal, pois a revogação há de fundamentar-se necessariamente em fatos novos, não 

mais se admitindo a mudança do critério de oportunidade expendido anteriormente, 

para a abertura do procedimento licitatório. 

 

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 282. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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Também, Carlos Ari Sundfeld2: 
 

 
Para legitimar a revogação, necessária, segundo o art. 49, a ocorrência de ‘fato 

superveniente’, isto é, verificado posteriormente à primitiva decisão de contratar. 

Não, por óbvio, um fato qualquer, mas um fato (ou um conjunto fático) pertinente e 

suficiente para tornar inoportuna ou inconveniente a contratação. 

 

 

O §3º do artigo 47, do Estatuto das Licitações, ainda prevê que, no caso de desfazimento do 

processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Contudo, considerando que a 

licitação sequer ocorreu, entendo não ser necessário, uma vez que não houve a geração de expectativa 

de direito ou dano potencial a qualquer pessoa.  

Sobre o tema, o Plenário do Tribunal de Contas da União, no julgamento do Processo TC 

019.630/2006-6, já se manifestou da seguinte forma: 

 

 
Assim sendo, segundo a Carta Magna, o contraditório e a ampla defesa estão 

garantidos nos processos litigiosos que podem levar à restrição ou à privação de 

direito, e lei ordinária, no caso a Lei de Licitações, não pode se sobrepor à 

Constituição, assim, quando o § 3º, do art. 49, da Lei nº 8.666/93 garante o 

contraditório e a ampla defesa é nos mesmos moldes em que a Constituição o faz. 

Pelo exposto, haja vista a inexistência de direito a ser resguardado, não pode 

prosperar o argumento da recorrente que no caso de revogação de licitação, antes da 

adjudicação, é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa. 

 

 

Ex positis, cumpridos os requisitos mencionados, não verifico obstáculos de natureza jurídica à 

revogação da licitação em questão, devendo apenas ser dada publicidade à decisão da autoridade 

competente. 

É o parecer, salvo melhor juízo!  

 

São Miguel do Guamá, 20 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

IGOR NÓVOA DOS SANTOS VELASCO AZEVEDO 

Assessor Jurídico 

OAB/PA Nº 16.544 

 
2 SUNDFELD, Carlos Ari. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 154, p. 1037, 

dez. 2006. 
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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00191003/20 
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-0014 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, no 

uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São 

Miguel do Guamá/PA. 

RESOLVE:   

            Ratifico os termos apresentados na presente justificativa pelo Sr. Presidente, 

Jurídico e REVOGO o TOMADA DE PREÇO Nº 2/2020-0014, com o objeto: Contratação 

de empresa para pavimentação e recapeamento de vias no Município de São Miguel 

do Guamá conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, especificações 

técnicas, cronograma físico financeiro e demais anexos”.  

  nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.   

São Miguel do Guamá/PA, em 20 de novembro de 2020. 

 

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS 
              PREFEITO MUNICIPAL 
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AVISO DE REVOGAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-0014

O Presidente da CEL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público aos

interessados, que a licitação na modalidade Tomada de Preço nº 0014/2020, cujo objeto é a Contratação

de empresa para pavimentação e recapeamento de vias no Município de São Miguel do Guamá conforme

memorial descritivo, planilha orçamentaria, especificações técnicas, cronograma físico financeiro e demais

anexos. Foi "REVOGADA", c/ fulcro no Art. 49 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações. As razões que

motivaram a decisão encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação

da PMSMG, sito à BR 010 S/N, complexo Administrativo, Bairro Industrial.

WILLIAN DA SILVA GOMES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.




