
Estado de Santa Catarina 

Jj Município de Riqueza 
Gabinete do Prefeito 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 

Trata-se de uma revogação de procedimento licitatório na modalidade Pregão n° 35/2019, 

que tem como objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços profissionais 

nas áreas de Assessoria e Consultoria em administração pública. 

A administração encontrou equivoco no edital de pregão e terá que o corrigir antes de fazer 

sua republicação. 

Sob esta evidencia, a licitação não atingira a finalidade de assegurar a maior vantajosidade 

para a administração pública, não dando cõncretude ao princípio da eficiência, entende-se 

cabível a revogação do procedimento, permitida pelo artigo 49 da Lei 8.666/93. Desta forma, 

em observância aos princípios basilares da constituição e da Lei 8.666/93, o processo será 

submetido à decisão da autoridade competente em conformidade com o artigo 49 da Lei 

8.666/93, sendo a decisão pela revogação do processo licitatório n° 1399/2019, na modalidade 

pregão n°35/2019. 

A cerca do assunto, o artigo 49 da Lei 8.666/93, 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 just jflcar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
§ lo 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. 
§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, 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. 

Corroborando com o exposto, o ilustre doutrinador Marçal Justem Filho 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 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 
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inviabilização de renova çdo do mesmo juízo de conveniência éxteriorizado 

ànteriormeÃte". 

Verifica-se pela leitura do dispositivo e da doutrina que, não sendo conveniente e oportuna 

para a Administração, está tem a possibilidade de revogar o processo licitatório. 

A aplicação fica revogada, portanto, para o caso em que a Administração, pela razão que 

for perder o interesse no procedimento da licitação ou na celebração do contrato 

Riqueza/SC, 18 de novembro de 2019. 
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