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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 21/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2017 

 
Senhor Assessor Jurídico,  
 
Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, solicitamos parecer desta Assessoria, sobre a pos-
sibilidade de revogação do processo licitatório supra. Trata-se de procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Presencial que tem como objeto a contratação de empresa especializada para manuten-
ção preventiva e corretiva nos microônibus do CIS/PONTAL. 
 
Preliminarmente cabe destacar que o Pregão nº 08/2017 teve todos seus atos devidamente publicados 
no Diário Oficial dos Municípios Mineiros (www.diariomunicipal.com.br/amm-mg, edições 2060 e 
2062, páginas 7 e 1 respectivamente), com abertura prevista para 22/08/2017 e, após retificação do 
edital, alterado para 24/08/2017. A continuidade do processo licitatório, na forma como está, gerará 
dificuldades financeiras para a execução dos futuros contratos, pois, o saldo financeiro disponível para 
a presente contratação é insuficiente para atendimento à demanda até o final do presente exercício.  
 
Assim, considerando que ainda perduram contratos vigentes para estas manutenções, mas que estes 
termos terão suas vigências encerradas em 31/08/2017, entendemos ser necessária a reanálise do 
certame, por ser, segundo nossa interpretação, inviável seu prosseguimento na forma como está, de-
vendo ser revogada, em observância aos princípios Constitucionais e da Lei nº 8.666/1993, pois, finali-
zados os contratos em 31/08/2017 e restando saldos financeiros nos mesmos, estes valores voltarão a 
compor o saldo orçamentário do CIS/PONTAL, aumentando assim os limites para as novas contrata-
ções. 
 
Cabe ressaltar que a revogação de uma licitação não decorre da existência de vício ou defeito no pro-
cesso, mas sim diante da conveniência e da oportunidade administrativa e por motivo de relevante 
interesse público, pois, ao realizarmos a licitação após o encerramento dos contratos vigentes, consi-
deraremos maior recurso a ser empregado nos lotes a serem contratados, possibilitando melhor nego-
ciação com os fornecedores no momento da sessão. 
 
A Administração Pública, cujo modelo é adotado pelo CIS/PONTAL, não pode se desvencilhar dos prin-
cípios 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. O ato de revogação de um processo de licitação deve 
fundamentar-se no que dispõe o art. 49 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores que prevê o que segue:  
 

“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somen-
te poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fa-
to superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justi-
ficar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provoca-
ção de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.”  

 
Pela leitura do dispositivo entendemos que, por razões de interesse público, não sendo conveniente e 
oportuna para o CIS/PONTAL, este tem a possibilidade de revogar o procedimento licitatório, acarre-
tando inclusive, o desfazimento dos efeitos da licitação.  

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg
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E ainda, o próprio edital do Pregão Presencial nº 08/2017, no subitem 15.1 do Capítulo XV – DAS DIS-
POSIÇÕES FINAIS, traz o seguinte:  
 

“15.1. O CIS/PONTAL reserva-se o direito de anular ou revogar a presente lici-
tação nos casos previstos em Lei, por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, sem que isso caiba aos lici-
tantes o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.” 

 
Desse modo, resta a Administração pugnar pelo instituto da revogação, a fim de melhor atender o 
interesse público, e ante a inconveniência e a inoportunidade da continuidade do procedimento licita-
tório na forma como está, mesmo porque a Administração pode rever seus atos e, consequentemente, 
revogá-los.  
 
Assim, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, entendemos ser necessário e re-
comendamos a REVOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 08/2017, nos termos do art. 49 da Lei nº 
8.666/93, devendo o presente ser submetido ao Presidente deste Consórcio, a quem cabe à análise 
desta e a decisão pela revogação.  
 
 
 
Erondina Ipólito de Sousa Fernandes 
Pregoeira do CIS/PONTAL 
 
 
 
 
 
De acordo 
Assessoria Jurídica 
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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

PROCESSO Nº 21/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 08/2017 

                                                                                                          

Despacho de revogação de processo Licitatório em razão 

da necessidade de readequação do objeto.  

 

  

              O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Pontal do Triângu-

lo – CIS/PONTAL, diante das circunstâncias apresentadas pela Pregoeira e no uso de suas atribui-

ções legais e considerando a necessidade de readequação do edital para a contratação de pessoa 

jurídica especializada para manutenção dos microônibus do CIS/PONTAL, com vistas à contratação 

satisfatória e para melhor atender ao interesse da administração,  

 

 

RESOLVE: 

 

 

REVOGAR em todos os seus termos, por interesse da administração, o processo licita-

tório tombado sob o nº 21/2017, Pregão Presencial 08/2017, cujo objeto é a contratação de em-

presa para realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva nos microônibus do 

CIS/PONTAL.  

 

Uberlândia-MG, 16 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

CLEIDIMAR ZANOTTO 

Presidente do CIS/PONTAL 

 

 


