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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 005/20210 

 

 

I – DO OBJETO 

 Trata-se de revogação do procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, tipo menor preço por item, que tem como objeto Contratação de 

empresa para aquisição de combustíveis e derivados, para atender as demandas da 

Prefeitura Municipal de Pacajá.  

 

II – DA SÍNTESE DOS FATOS  

Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Prefeitura Municipal de Pacajá iniciou 

o procedimento licitatório objetivando a aquisição de combustíveis e derivados. 
 

Realizado o certame licitatório, foi solicitado aos licitantes vencedores 

provisório, que enviassem comprovação de que os valores ofertados eram 

exequíveis, tais como: notas fiscais juntamente com suas planilhas de custos 

comprovando todos os custos envolvidos no fornecimento dos combustíveis, sendo 

eles no mínimo o custo do produto na distribuidora; o frete para transporte dos 

produtos até os postos; impostos federais sobre a venda (IRPJ e CSLL); juntamente 

com os custos operacionais do negócio (mão de obra, encargos trabalhistas, energia, 

contador, manutenção, limpeza. Dentre os documentos solicitados, foram acostados 

apenas notas fiscais de entrada do produto. 

Compulsando a ata da sessão e demais documentos do processo em testilha, 

verificamos prima facie, que as empresas vencedoras do certame, apresentaram 

lances com valores deveras inexequíveis, pois, muito abaixo dos valores praticados 

no mercado para a comercialização de produtos dessa natureza, o que certamente 

impossibilitará o cumprimento da avença por parte do vencedor do certame.   

      Ademais disso, o Governo Federal recentemente autorizou um significativo 

aumento no preço de produtos derivados de petróleo, fato esse público e notório, o 

que torna difícil a entrega dos produtos licitados por parte das empresas 

vencedoras.  

Analisando detidamente os autos, verifica-se que empresas participantes do 

certame apontaram que os preços praticados no mercado não se pactuam com os 

lances oferecidos no presente certame. 

 Insta destacar que as diligências concernentes à pesquisa de preços não se 

resumem à simples anexação de orçamentos das empresas nos autos, cabendo ao 

responsável a análise detida de cada proposta, não apenas sob seu aspecto formal 

(identificação da empresa, idoneidade, compatibilidade da sua finalidade social 

com o objeto da licitação...), como do seu teor. É de bom alvitre alertar ao órgão 

para a importância da congruência entre os preços das propostas, considerando que 

eventuais valores desarrazoados ou evidentemente inexequíveis podem distorcer os 

resultados das pesquisas efetuadas, de maneira que cumprirá ao órgão o 

discernimento sobre os orçamentos efetivamente aptos a comporem a planilha de 

preços, podendo até serem excluídos aqueles demasiadamente discrepantes dos 

demais, quer por valores superiores ou inferiores.  
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Nesse sentido, o instituto da revogação é o desfazimento dos efeitos da 

licitação já concluída, em virtude de critérios de ordem administrativa, ou por 

razões de interesse público, como diz a Lei, avaliados pela administração.  

Tais critérios, como dito alhures, são avaliados exclusivamente pelo 

administrador, à luz das circunstâncias especiais que conduzirem à desistência da 

contratação. Ora no presente processo, a municipalidade tem o poder discricionário 

e o dever de zelar pela salvaguarda de seus legítimos interesses, sendo a situação ao 

norte descrita suficiente para embasar decisão no sentido de se revogar a licitação, 

ora em comento, ante a patente inexequibilidade dos preços manifestada na 

proposta vencedora. 

Sob esta evidência, a licitação não atingirá a finalidade de assegurar a 

celeridade na aquisição para Administração Pública, não dando concretização ao 

princípio da eficiência, entendendo-se cabível a revogação do procedimento, 

permitida pelo art. 49 da Lei nº 8666/93. 
  
III - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

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 suspensão 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:  
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“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) 

 

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.  
 

 

Pacajá/PA 08 de abril de 2021. 
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