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TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2019
O Município de Araújos/MG, através de seu Prefeito, Francisco Cleber Vieira de
Aquino e da Pregoeira Oficial, Adimélia Xavier Garcia, no uso de suas atribuições legais e
considerando razões de interesse público, resolve REVOGAR o presente feito, que tem por objeto
o “registro de preços visando futuras aquisições de Dietas Enterais, por um período de 12 meses”.
De início, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal
8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02, e previsto ainda na Cláusula 16 – “DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS”, item 16.4 do Edital.
Fundamental ressaltar também, que a licitação está marcada para o dia 12 de
novembro de 2019, às 09h00mnin na sala do Setor de Licitações da Prefeitura de Araújos, onde as
empresas interessadas fariam a entrega das suas propostas de preços, portanto, sequer chegou a ser
realizada a presente licitação, não acarretando qualquer prejuízo às participantes.
Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, decorrentes da
necessidade de adequações da Planilha de Especificações (Anexo I) e, consequentemente, do
Anexo V (Modelo de Proposta Comercial), constatou-se a necessidade de ser revogada a licitação
para elaboração de novo edital com a melhor e correta especificação, quantitativos estimados e
preços unitários de referência, cujo novo edital deverá ser publicado observando-se os prazos
legais de publicidade.
Conforme os apontamentos acima, em juízo de discricionariedade, levando em
consideração a conveniência do órgão licitante em relação ao interesse público é cabível a
revogação do certame, 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
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apresentadas, para promovê-la de uma forma que atenda melhor inclusive os interesses das
possíveis empresas interessadas.
Portanto, com fulcro no art. 49, § 3º da Lei 8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dá-se
ciência aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a
ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, muito embora haja
entendimentos jurisprudenciais em contrário, tendo em vista que o processo sequer chegou ao seu
curso final, veja-se:
“Revogação de licitação em andamento com base em interesse público
devidamente justificado não exige o cumprimento do parágrafo terceiro,
do artigo 49, da Lei nº 8.666/93. (...) Só há aplicabilidade do parágrafo
terceiro, do artigo 49, da Lei nº 1 In Comentários à Lei das Licitações e
Contratos Administrativos, 9ª ed., São Paulo, Dialética, 2002, p. 438.
8.666/93, quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído,
gerou direitos subjetivos ao licitante vencedor (adjudicação e contrato)
ou em casos de revogação ou de anulação onde o licitante seja apontado,
de modo direto ou indireto, como tendo dado causa ao proceder o
desfazimento do certame”. (TJSP, Apelação Cível nº 175.932-5/4-00,
Rel. Scarance Fernandes, j. em 16.03.2004).
Araújos/MG, 08 de novembro de 2019.
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