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ASSUNTO: REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2020-008. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GUAMÁ. 

ALTERAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL. 

INTERESSADA: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

 

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

possibilidade de revogação de licitação, modalidade Tomada de Preços (Ref.: 2/2020-008), tendo 

como objeto a contratação de empresa para a revitalização da orla do Rio Guamá. 

Segundo justificativa apresentada, alterações nos projetos arquitetônico e estrutural, bem 

como no orçamento e custos previstos para a obra, acarretaram a  necessidade de reenvio de toda a 

documentação pertinente à Caixa Econômica Federal, uma vez que os recursos para sua execução 

decorrem do Convênio nº 832415/2016. 

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. 

 
Também, Carlos Ari Sundfeld2: 
 

 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 282. 
 
2 SUNDFELD, Carlos Ari. Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba: Zênite, n. 154, 
p. 1037, dez. 2006. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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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, 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, 05 de agosto de 2020. 
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