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Rio das Antas, 22 de junho de 2022. 
 

 
TERMO DE REVOGAÇÃO 

 
 

Referente ao processo de licitação nº 01/2022. 
 
 
Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Câmara Municipal de Rio 

das Antas iniciou o procedimento licitatório, porque havia uma demanda pela 
publicação de seus atos, o objetivo sempre foi melhorar a publicidade da Câmara 
Municipal.  

 
Esses serviços não tinham contratação por parte do poder legislativo 

e, foi com esse objetivo que se iniciou o processo de licitação para suprir tal 
necessidade. 

 
Ocorre que diante da ocorrência de fatos supervenientes, a 

Administração perdeu o interesse no prosseguimento deste processo licitatório. 
Nesse caso, a revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, constitui a forma 
adequada de desfazer o procedimento licitatório 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, pelo menos nesse momento. 

 
Desta forma, a Administração Pública não pode se desvencilhar dos 

princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações, 
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. 

 
No presente caso houve uma modificação significativa após o início 

da licitação, em primeiro, a casa legislativa encontrou uma necessidade urgente na 
reforma de seu prédio para abrigar todos os servidores recentemente contratados 
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pelo concurso público, de outra banda, é inegável o aumento do custo com 
construção civil nos últimos meses, dessa forma, é prudente que neste momento 
sejam eleitas prioridades, principalmente pensando na necessidade de economia a 
ser gerado com os gastos. 

 
Em segundo, embora não se afaste a futura necessidade de 

contratação para melhorar a publicidade dos atos da câmara, não se pode afastar 
que os atos podem, por hora, continuar sendo publicados pelo diário oficial dos 
municípios, no mural átrio e pelo site da Câmara, o que não trará qualquer 
prejuízo aos munícipes e para o próprio poder legislativo. 

 
Ademais, tal medida visa gerar economia neste momento importante, 

onde estará havendo diversos gastos com a mencionada reforma. 
 
Destarte, o art. 49 Lei 8.666/93 e ainda na Súmula 473 do STF, 

dispõe sobre o tema: 
 
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. 
§1º A anulação do procedimento licitatório por motivo de 
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 
§2º A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 
§3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
§4º O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos 
do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. 
 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal – “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 e oportunidade, 
respeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação 
judicial”. 
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Verifica-se pela leitura dos dispositivos acima 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.  
 

Assim, como já esclarecido acima, pela gestão de recursos, que é 
responsabilidade do gestor público, por fatos supervenientes e com base no 
parecer contábil chegou-se à conclusão que a própria obra não será possível de ser 
realizada integralmente por falta de orçamento para este exercício, então por 
prudência, o cancelamento da licitação é a medida que se faz necessária. 

 
Portanto, fica revogado a licitação 01/2022, mesmo após a sua 

homologação por fatos supervenientes e devidamente justificados acima, 
comunique-se o vencedor através de ofício lhe concedendo o prazo para o 
exercício do contraditório. 

 
Publique-se. 

 
 
 
 

Luciana Aparecida Cordeiro Bodanese 
Presidente da Câmara Municipal de Rio das Antas 
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