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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.049/2022 -PMA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 - PMA 

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a ampliação da Escola Municipal Frei 

Faustino Legarda e Reforma da Quadra Poliesportiva, no Bairro Capim Marinho, no Município de 

Afuá/PA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial as Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/02, e suas alterações posteriores;  

 

CONSIDERANDO QUE o Processo de Licitatório, como qualquer outro procedimento 

administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por conveniência e 

oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e das Súmulas 346 e 473 do 

Supremo Tribunal Federal; 

 

CONSIDERANDO QUE a existência da necessidade de readequação da planilha orçamentária e 

dos descritivos técnicos que não podem ser sanados através de errata e que a Administração 

Municipal deve tomar as devidas providências para a correção dos defeitos do mesmo; 

 

CONSIDERANDO QUE a revogação prevista na Lei Federal nº 8.666/1993 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 antes que os defeitos do Edital sejam 

devidamente sanados; 

 

CONSIDERANDO QUE a Revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal nº 8666/93, 

na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a licitação revogada para que se 
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proceda a uma melhor análise de todos os termos do edital, a fim de que seja a licitação promovida 

da forma que melhor atenda às necessidades da Administração; 

 

CONSIDERANDO QUE a Revogação da licitação em questão pauta-se no juízo de 

discricionariedade, levando em consideração a conveniência do órgão licitante em relação ao 

interesse público, sendo medida perfeitamente legal, consoante doutrinas e jurisprudências sobre 

o assunto; 

  

CONSIDERANDO QUE a presente Revogação visa garantir efetivamente os princípios da 

economicidade, da igualdade, moralidade e da supremacia do interesse público, de forma que o 

interesse coletivo seja preservado em todos os Atos adotados pela Administração ou por seus 

representantes; 

 

RESOLVE 

 

REVOGAR, o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.049/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 

008/2022 - PMA, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a ampliação da Escola 

Municipal Frei Faustino Legarda e Reforma da Quadra Poliesportiva, no Bairro Capim Marinho, 

no Município de Afuá/PA, com fulcro nas Leis Federais nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos) e demais alterações posteriores, em especial o “caput” do Art. 49, Lei 

Federal nº 8.666/93.  

Encaminhe o presente termo de revogação à Comissão Permanente de Licitação, para anexar ao 

processo, bem como tomar as providências legais cabíveis. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AFUÁ-PA, aos 12 de agosto de 2022. 

 

 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO 

Prefeito Municipal de Afuá/PA 
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