
 
  

 

JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO 
 
 
Referente ao Processo Administrativo Nº. 182/2021  
Pregão Presencial nº. 033/2021 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE DECORAÇÃO 
NATALINA, COM INTUITO DE ATENDER O PROJETO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE 
AVENIDAS, RUAS, ROTATÓRIAS, PRAÇAS, E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ANO DE 2021 
 

II – DA SÍNTESE DOS FATOS 
 

Preliminarmente cabe destacar que o procedimento licitatório apenas foi publicado, não 
chegando ainda à fase de abertura dos envelopes de Propostas e Habilitações, e 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. 

 
O Pregão Presencial supracitado que visava contratar empresa para aquisição de 

artefatos de decoração natalina, com intuito de atender o projeto de ornamentação e decoração 
de avenidas, ruas, rotatórias, praças, e logradouros públicos para ano de 2021, a administração 
achou mais vantajoso, em vez de contratar empresa para a aquisição dos artefatos, contratar 
empresa para a prestação dos serviços de execução do projeto natal de luz, através de 
decorações natalinas em logradouros públicos e da implantação da casa do Papai Noel no 
Município de Redenção no ano de 2021. 
 
III - DA FUNDAMENTAÇÃO  
 

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. 
  

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 revogação 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 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) 

 
Destaca-se também que no presente caso não será necessário abrir prazo para 

contraditório e ampla defesa aos licitantes interessados, haja vista que não houve adjudicação 
e homologação do objeto deste certame, conforme entendimento consolidado do Superior 
Tribunal de Justiça:  
 

“a revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, é 
perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. 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." (STJ, RMS 23.402/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE de 
02.04.2008 

  
E não só, é preciso mencionar que o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, há muito 

sumulou entendimento de que a Administração Pública pode revogar seus atos por motivo de 
conveniência ou oportunidade, vejamos o teor da Súmula 473, verbis: 

 
Sum. 473. 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. 

 
Desse modo, a Administração ao constatar a inconveniência e a importunidade, poderá 

rever o seu ato e consequentemente revogar o processo licitatório, respeitando-se assim os 
princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.  
 

Conforme ensina Marçal Justen Filho, in verbis: A revogação do ato administrativo 
funda-se em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público. No 
exercício de competência discricionária, a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo 



 
  

 

incompatível com o interesse público. (...). Após praticar o ato, a Administração verifica que o 
interesse público poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento 
do ato anterior. Assim, verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma 
melhor, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação, com o objetivo de sanar as incorreções 
apresentadas, para promovê-la de uma forma que atenda melhor inclusive os interesses das 
possíveis empresas interessadas.   

 
IV - DA DECISÃO  
 

O Prefeito Municipal, tendo em vista razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente, necessário que seja a licitação revogada para que se proceda a uma melhor 
análise de todos os termos do edital, a fim de que seja a licitação promovida da forma que 
melhor atenda às necessidades da Administração. 
 

Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse público 
poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a 
licitação. Portanto, com fulcro no art. 49, § 3º da Lei 8.666/93 c/c art. 109, I, "c", dê-se ciência 
aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, querendo, exerçam a ampla defesa 
e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

 
 

Redenção – Pará, 25 de outubro de 2021 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Marcelo França Borges 

Prefeito Municipal 
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