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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2020 
 
 

1. Trata-se de revogação do procedimento licitatório Nº 021/2020 na modalidade Pregão 
Presencial nº 012/2020, que teve como objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de transportes de desportistas amadores. 

 

 

I – DA JUSTIFICATIVA: 

Trata-se de licitação na modalidade de pregão presencial 012/2020, abertura dos envelopes 

aconteceu no dia 17/03/2020, na sala de licitações desta prefeitura de Pedras de Maria da Cruz, 

conforme constado em ata da sessão, compareceu dois licitantes: apenas a empresa LEONARDO 

ANDRADE SANTOS EIRELI – ME, foi credenciado para a fase de recebimento e abertura de 

propostas. A proposta de preços foi apresentada em conformidade com o edital, e o licitante 

convidado pelo pregoeiro para uma negociação a fim de melhor preço. A Lei nº 10.520/02, impõe 

ao pregoeiro, ao término da etapa de lances, o dever de avaliar a aceitabilidade da proposta de 

menor preço e, tanto quanto possível, negociar com o licitante proponente a obtenção de condições 

ainda mais vantajosas. Lei nº 10.520/02 art. 4º, inc. XI. 

 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao 

objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito 

da sua aceitabilidade; 

Durante a negociação a licitante se dispôs a uma proposta de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta 

centavos) por km rodado, o mesmo foi comunicado pelo pregoeiro, se tratar de recursos oriundos 

de convênio, firmado entre este município e o Ministério das Cidades, onde o plano de trabalho do 

mesmo impõe o valor máximo para contratação de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) por km 

rodado, ficando o referido processo licitatório sujeito a não aprovação pelo referido órgão o que 

impossibilitaria o repasse ao município, indagado pelo pregoeiro para igualar tal valor, o mesmo se 

recusou. 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A licitação, seja qual for a sua modalidade, constitui procedimento administrativo e, como tal, 

comporta revogação, por razões de interesse público, e anulação, por ilegalidade, nos termos do 

art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

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 
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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. 

Podemos citar ainda Súmula 473 do STF 
 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles 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. (grifo nosso). 

O conteúdo da Súmula é também reproduzido no art. 53 da Lei nº 9.784/99. 

Art 53. “A Administração deve anular seus próprios atos, quando 

eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 

conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos” 

(grifo nosso). 

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 juiz o 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 juizo 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) 

A decisão de revogar ou anular uma licitação consiste no seu desfazimento pela autoridade 

administrativa competente para a aprovação do procedimento, isto é, para sua homologação, 

reservada também a possibilidade do Judiciário anular o certame desde que provocado por quem 

tenha legítimo interesse para agir. 
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A hipótese encontra fundamento no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o qual 

defende a tese de que antes da adjudicação do objeto e da homologação do certame, o particular 

declarado vencedor não tem qualquer direito a ser protegido em face de possível desfazimento do 

processo de contratação, o que afasta a necessidade de lhe ser assegurado o exercício do 

contraditório e da ampla defesa. (Grifo nosso) Veja-se: 

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – 

REVOGAÇÃO – CONTRADITÓRIO. 

1. Licitação obstada pela revogação por razões de interesse público. 

2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de conveniência e oportunidade do 
administrador, dentro de um procedimento essencialmente vinculado. 

3. Falta de competitividade que se vislumbra pela só participação de duas 
empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo 
estabelecido. (grifo nosso) 

4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e 
adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. 

5. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há direito adquirido 
das empresas concorrentes, o que só ocorre após a homologação e 
adjudicação do serviço licitado. 

6. O mero titular de uma expectativa de direito não goza da garantia do 
contraditório. 

7. Recurso ordinário não provido. (STJ, ROMS nº 200602710804, Rel. Eliana 
Calmon, DJE de 02.04.2008.) 

ACORDÃO 

Vistos relatados e discutidos os autos, que são partes acima indicadas, 

acordão os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça.  

“ A turma por unanimidade negou, provimento ao recurso ordinário, nos termos 

do voto do (a) ministro (a) relator (a). “Os senhores Ministros Castro Meira, 

Huberto Martins, Herman Benjamin e Carlos Fernandes Matias (juiz convocado 

do trf 1º região) votaram com a Sra. Ministra relatora. 

Ainda podemos analisar trechos do convênio 885949/2019. 

Clausula 5ª Do valor e da dotação orçamentaria. 
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 “... os recursos financeiros para a execução do objeto deste convenio...” “...serão alocados de 

acordo com o cronograma de desembolso constante no plano de trabalho...” (grifo nosso) 

Clausula 7ª Da liberação dos recursos: 

7.2. A liberação da parcela única ficará condicionada à: 

I – Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE. 

Ademais, a revogação da licitação antes da sua adjudicação e homologação, dispensa o 

contraditório e a defesa prévia, como já entendeu a jurisprudência:  

MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE 

COATORA. INDICAÇÃO CORRETA. LITISCONSORTE PASSIVO 

NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

ORDEM DENEGADA, POR MAIORIA. 

1. “Autoridade coatora é aquela da qual emana o ato ilegal ou abusivo de 

poder e a legítima para dispor de condições para restaurar o status quo 

ante”. 

2.  “Apenas quando direito de terceiro for passível de afetação através de 

decisão a ser proferida em mandado de segurança, deverá este integrar a 

lide na qualidade de litisconsorte passivo necessário”. 

3. “A revogação só exige contraditório e defesa prévia se o procedimento 

licitatório já se concluiu, tendo havido homologação e adjudicação do 

objeto da licitação a um dos licitantes, nesta hipótese, criou direitos 

subjetivos ao adjudicatário, sem embargo de que, mesmo neste caso, a 

Administração não ter o dever jurídico de contratar...” 

(http://stj.jusbrasil.com.br/8685178/recurso-ordinario-emmandado-de-

segurança-rms-23402-pr-2006-0271080- 7/inteiro-teor-13725567). 

Diante de todo o exposto foi solicitado ao departamento de compras desta prefeitura a realização 

de uma nova pesquisa de preços em empresas do ramo, tendo o valor médio conseguido de R$ 

3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos) por quilometro rodado, o que reforça ainda mais a 

necessidade de revogação do processo epigrafado, visando o interesse público, uma vez que a 

abertura de um novo processo implicará em uma proposta de menor preço ao município. 

III - CONCLUSÃO:  

Com a participação de apenas uma licitante, uma vez que a outra interessada não pode ser 

credenciada, já que sua atividade era incompatível com o objeto da licitação, podemos afirmar que 
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a competitividade ficou prejudicada, é notório que o comparecimento de mais de uma licitante 

implicaria em melhor proposta para administração, ainda devemos levar em consideração o plano 

de trabalho do convênio mencionado acima, ao qual entende esta administração que sua 

aprovação está condicionado ao valor descrito no seu plano de trabalho, sendo assim a 

homologação da proposta apresentada pela licitante implica a não aprovação por parte do 

ministério das cidades e consequentemente a perda do recurso o que traria prejuízo a 

administração e ao interesse público. 

 
IV - DA DECISÃO:  
 

Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, o Sr. Pregoeiro 

recomenda a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório 021/2020, Pregão Presencial nº 012/2020 nos 

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

 

 

 
Pedras de Maria da Cruz, 26 de março de 2020. 

 
 
 
 
 

Wesley Rabelo Durães                Arlene Souza Barbosa                 Rafael Barcelos Silva                 
Pregoeiro Oficial          Equipe de Apoio                 Equipe de Apoio                      
   
 
                           
 
                                                                                                                                   
Joelma Martins Costa 
Equipe de Apoio (suplente) 
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