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TERMO DE REVOGAÇÃO 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018 

 

 

Celso Matiello, Prefeito Municipal de União do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 

10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolve: 

 

CONSIDERANDO a superveniência do Boletim do Programa de Monitoramento de 

Lubrificantes expedido pela ANP (Agência nacional de petróleo, gás natural e 

biocombustível) e atualizado no mês de julho de 2018. 

 

CONSIDERANDO que o Município de União do Oeste só teve conhecimento de tal boletim 

após o encerramento da sessão de lances do pregão presencial n. 53/2018, quando um dos 

licitantes, após encerramento da ata, comentou que existia um padrão de qualidade expedido 

pela ANP e disse que o encaminharia por e-mail. 

 

CONSIDERANDO que de acordo com a ANP grande partes dos produtos vencedores do 

certame não estão em conformidade com a qualidade exigida para os produtos. 

 

CONSIDERANDO 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 desfavoráveis, geraria dano ao erário público, além das devidas 

responsabilizações legais as autoridades administrativas envolvidas. 

 

CONSIDERANDO que o prejuízo ao erário com a aquisição de produtos em 

desconformidade com a qualidade exigida pela ANP é evidente, pois estes produtos são 

utilizados em veículos públicos de grande valor econômico como caminhões e máquinas 

pesadas.  
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CONSIDERANDO que nos processos licitatórios de qualquer espécie, antes da homologação 

ou da adjudicação do objeto do certame, os concorrentes têm expectativa de direito à 

definição do resultado a cargo da Administração Pública. Assim, não é possível falar em 

direito adquirido.  

 

CONSIDERANDO que a Súmula 473 do STF ensina 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.” 

 

CONSIDERANDO que o STJ entende que o contraditório e a ampla defesa só são necessárias 

após homologação e adjudicação do certame, o que não ocorreu no presente procedimento. 

Senão vejamos: 

 

"ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

- REVOGAÇÃO - CONTRADITÓRIO. 1. Licitação obstada pela revogação por 

razões de interesse público. 2. Avaliação, pelo Judiciário, dos motivos de 

conveniência e oportunidade do administrador, dentro de um procedimento 

essencialmente vinculado. 3. Falta de competitividade que se vislumbra pela só 

participação de duas empresas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite 

máximo estabelecido. 4. A revogação da licitação, quando antecedente da 

homologação e adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja 

contraditório. 5. Só há contraditório antecedendo a revogação quando há 

direito adquirido das empresas concorrentes, o que só ocorre após a 

homologação e adjudicação do serviço licitado. 6. O mero titular de uma 

expectativa de direito não goza da garantia do contraditório. 7. Recurso ordinário 

não provido." (STJ - RMS 23.402/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 02/04/2008) (grifou-se) 

 

CONSIDERANDO que a presente revogação visa garantir efetivamente o interesse público e 

os princípios do proposta mais vantajosa para a administração (que nem sempre é a de menor 

preço) e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, da eficiência, da legalidade, da 

igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que o interesse público seja 

preservado em todos os Atos adotados pela Administração ou por seus representantes.  
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CONSIDERANDO que nesta fase, depois de terminada a fase de lances e antes da 

adjudicação do objeto, há um novo juízo de conveniência e oportunidade, por parte da 

Administração, como ensina Marçal Justen Filho: “No momento final da licitação, após 

apurada a classificação, exercita-se novo juízo de conveniência” (Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos - 10ª ed. – São Paulo: Dialética, 2004, pg. 455). 

 

CONSIDERANDO que neste momento a Administração tem a oportunidade de confirmar ou 

revogar o certame, não sendo obrigatório o atendimento aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, pois ainda não foi gerado direito subjetivo à empresa vencedora, o que acontece 

somente com a adjudicação e contratação. 

 

CONSIDERANDO que restou assegurada a prevalência do interesse público sobre o privado, 

princípio basilar do Direito Administrativo, ante o fato superveniente, ademais, o gestor 

público, após encerramento da fase de lances, quando há novo juízo de conveniência, 

conforme já demonstrado, deu-se conta de que a licitação, não garantiu a proposta mais 

vantajosa para o Município, porque a maioria dos itens vencedores não possuem a qualidade 

necessária para uso, portanto, o interesse público seria melhor atendido se o Município 

adquirisse os produtos do consórcio intermunicipal de que faz parte. 

 

CONSIDERANDO que Marçal Justem Filho leciona:  

 

„A revogação 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. (...) 

Depois de praticado o ato, a Administração verifica que o interesse público poderia 

ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior. 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos‟, 10ª ed., Dialética, 

São Paulo, 2004, p. 455.) 
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Assim, demonstrada a presença de todos seus requisitos ensejadores, quais sejam: a 

superveniência, pertinência e suficiência dos argumentos e fatos REVOGO a presente 

Licitação nos termos da fundamentação exarada, com vistas ao atendimento do interesse 

público e por conveniência administrativa.  

 

Publique-se.  

 

União do Oeste/SC, 1º de agosto de 2018. 

 

 

CELSO MATIELLO 

Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrado em data supra e publicado conforme Lei Municipal N.º 1010/2014. 


