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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022180304 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AMBIENTAL VOLTADA A PROMOÇÃO DA SAÚDE COM ÊNFASE NA COLETA 

SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA, 

CONFORME TERMO DE CONVENIO N°919751/2021 COM A FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA, Estado do Pará, através do Secretário 
Municipal de Saúde, Senhor Abraão Pereira do Nascimento, no uso das 
atribuições legais, por razões de interesse público a seguir aduzidas, resolve 
REVOGAR o processo licitatório supracitado, que tem por objeto “Registro de 
Preço para contratação de empresa especializada em execução de projetos de 
educação em saúde ambiental voltada a promoção da saúde com ênfase na 
coleta seletiva dos resíduos sólidos do município de prainha/pa, conforme 
termo de CONVENIO N°919751/2021 com a Fundação Nacional de Saúde / 
Funasa, em razão da necessidade de fazer adequações no Projeto Basico em 
vuirtude de alterações no Plano de Trabalho do Convênio N°919751/2021 

Preliminarmente, registra-se, que a revogação da licitação encontra fundamentação 
legal no Art. 9º da Lei nº 10.520/2002, c/c Art. 49 da Lei nº 8.666/93, vejamos: 

LEI FEDERAL Nº 8.666/93:  

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-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  

No caso específico das revogações dos pregões eletrônicos, é previsto no Decreto 
nº 10.024/2019, em seu artigo 50, regime jurídico semelhante ao descrito no 
ordenamento acima citado, senão vejamos: 

Art. 50. A autoridade competente para homologar o 
procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá 
revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
por meio de ato escrito e fundamentado. 

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização 
em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento 
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dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

Neste cenário considerando que o processo licitatório é para atender o Convênio 
celebrado com a Funasa e, considerando a alteração proposta e aprovada no plano 
de trabalho do convenio em que ampliou o número de comunidade a serem 
beneficiadas, urge como necessidade primordial adequar os termos do Projeto 
Básico, anexo I do edital ao Plano de Trabalho do convênio.  

Tal situação enquadra-se perfeitamente em fato supervenientes que se contrapõem 
ao prosseguimento do feito, mesmo não havendo elementos que possam aferir 
ilegalidade na condução do certame, resta evidente a necessidade de adequações 
para assegurar a perfeita contração bem como e a execução do convenio 
celebrado. 

O que deve ser observado, acima de tudo, é o interesse público, hasteado no 
princípio da economicidade, impessoalidade e isonomia e segurança jurídica do 
processo. Nesse passo a Administração Pública deve estabelecer medidas no 
sentido de se salvaguardar do altíssimo risco de depreender-se tempo e recursos 
públicos, adjudicando o objeto do certame àquela proponente sem, no fim, obter o 
resultado almejado. 

No mais, há entendimento pacífico de nossos tribunais, que a Administração 
Pública se encontra respaldada no presente caso, com base na Súmula 473 
editada pelo Supremo Tribunal Federal, em juízo de discricionariedade, levando em 
consideração a conveniência e oportunidade do órgão licitante em relação ao 
interesse público. 

SÚMULA 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. 

A doutrina aplicada também entende ser cabível a revogação do certame, conforme 
ensina Marçal Justen Filho1, 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. (1 ...). 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” 

Destacando que as circunstancias para revogar o processo licitatório se dá apenas 
para adequar os termos do edital as alterações ocorridas no convênio, para atender 
o interesse da administração pública. 

Por outro lado, a necessidade da Administração persiste para prestação dos 
serviços objeto da licitação, assim, fica desde já comunicado aos interessados que 
após correções no Edital e seus anexos, será iniciado novo certame licitatório. 
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Dessa forma, entende-se ser desnecessário oportunizar o direito ao exercício da 
ampla defesa e do contraditório aos licitantes, na forma do §3º do Art. 49º da Lei nº 
8.666/93, consoante com o entendimento jurisprudencial, tendo em vista que o 
processo sequer chegou ao seu curso final. 

Por fim, com fulcro no Art. 49 da Lei 8.666/93, c/c Art. 109, I, “C” da Lei 8.666/93 e 
parecer jurídico, emitido pela Assessoria Municipal, decido pela revogação da 
presente licitação. 

Prainha-Pá, 20 de Abril de 2022 
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ABRAÃO PEREIRA DO NASCIMENTO 

Secretário Municipal de Saúde 
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