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ATO DE REVOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO DA MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 19022018-08-007 

 

Trata-se de Pregão Presencial cujo objeto é contratação de pessoa jurídica, 

para aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios, destinados a 

merenda escolar e manutenção dos fundos municipais de saúde e educação, 

materiais e produtos de limpeza e materiais para copa e cozinha, destinados a 

manutenção dos fundos municipais de saúde e educação. 

 

Em Sessão Pública iniciada no dia 11 de abril de 2018, as empresas Vovô 

Ciduca Comércio de Secos e Molhados LTDA-ME, APS Castro Comércio – EIRELI, 

R F Bezerra – EPP, P C da Silva Santos LTDA – ME, V de Sousa Nunes Comércio 

– ME, D F C Industrial e Comércio – ME, Neilton de Sousa Macena – ME, Rodrigues 

e Pena Atacadista LTDA e O S Oliveira Comercial – ME participaram do certame. 

 

Conforme admitido na modalidade, as empresas procederam primeiro à 

apresentação de lances para que posteriormente se procedesse à verificação da 

habilitação. 

 

Após a conferência da habilitação foram mantidas habilitadas no certame as 

empresas Rodrigues e Pena Atacadista LTDA e APS Castro Comércio – EIRELI, 

tendo elas se sagrado vencedoras.  

 

Findo o certame e considerando que constavam nos autos do processo 

licitatório a Pregoeira submeteu o mesmo para análise da autoridade competente e 

posterior Homologação. Da análise do processo foi elaborada uma planilha 
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objetivando a comparação das propostas vencedoras com as propostas das 

empresas inabilitadas. 

 

Após análise dos dados contidos na referida planilha se chegou à conclusão 

de que a adjudicação dos itens às empresas vencedoras, se comparados os preços 

com os das empresas inabilitadas (preços estes praticados no mercado local), 

importaria em aquisição onerando o erário em mais de R$: 408.784,28 (quatrocentos 

e oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos). 

 

É o relatório.  

 

Em análise ao contido no presente processo administrativo licitatório, não 

resta outra alternativa, senão sua REVOGAÇÃO.  

 

A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “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.”  

 

Por sua vez, o Art. 49 da Lei Federal 8.666/1993 estabelece que “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-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. ”  
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Pelos dispositivos citados, conclui-se que para haver a revogação do 

procedimento licitatório, deverá a autoridade competente demonstrar e comprovar a 

superveniência de fatos, bem como a sua pertinência e suficiência.  

 

Não há dúvidas quanto à superveniência dos fatos no caso em análise, visto 

que a inabilitação das empresas interessadas em participar do certame inviabilizou 

o estabelecimento de uma concorrência mais ampla, fazendo com que os preços dos 

itens se consolidassem em valor maior do que o praticado no mercado, haja vista 

que as empresas inabilitadas, no geral, apresentaram preços bem menores do que 

os das empresas vencedoras. 

 

E nesse sentido, tem-se que levar em consideração que é dever do agente 

público garantir a proposta mais vantajosa para a Administração Pública em seus 

processos licitatórios, até mesmo porque a adjudicação e homologação em 

condições financeiras desfavoráveis, geraria dano ao erário público, além das 

devidas responsabilizações legais das autoridades administrativas envolvidas.  

 

Quanto à pertinência, verifica-se que o prejuízo ao erário com a contratação 

em valor superior ao praticado no mercado, seria de R$ 408.784,28 (quatrocentos e 

oito mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), fato este que, por 

si só, se faz suficiente. 

  

Restou devidamente demonstrado que a ausência de competitividade 

prejudicou o alcance da proposta mais vantajosa a Administração Pública, como 

preleciona a legislação vigente.  
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No sentido da nossa pretensão é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça – STJ: 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO 

APÓS HOMOLOGAÇÃO. PREÇO ACIMA DO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. 1. O Poder Público 

pode revogar o processo licitatório quando comprovado que os preços oferecidos 

eram superiores ao do mercado, em nome do interesse público. 2. Para ultrapassar 

a motivação do ato impugnado seria necessária dilação probatória, incompatível com 

a estreita via do mandado de segurança. 3. O procedimento licitatório pode ser 

revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do 

interesse público. 4. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito 

antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo 

falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da 

Lei nº 8.666/93. Precedentes. 5. Recurso ordinário desprovido. (RMS 30.481/RJ, Rel. 

Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 

02/12/2009) 

 

Assim, demonstrada a presença de todos seus requisitos ensejadores, quais 

sejam: a superveniência, pertinência e suficiência dos argumentos e fatos; 

determina-se a REVOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19022018-08-007.  

Cientifiquem todos os interessados participantes do processo. 

Pacajá, Pará, 30 de abril de 2018. 

 

 

 

_______________________________ 
Francisco Rodrigues dos Santos 

Prefeito em exercício 


		2018-04-30T15:23:18-0300
	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA:30405092253
	Eu sou o autor deste documento




