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Processo Licitatório n. 010/2017 

Tomada de Preço n. 003/2017 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

O Fundo Previdenciário de Muriaé/Muriaé-Prev - Muriaé-Prev, através do Presidente da Comissão de Licitações, 

Alessandro Rodrigues Campos e do Presidente do Muriaé-Prev, Antônio José Pereira de Oliveira, no uso de 

suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, resolve REVOGAR integralmente o presente 

feito, que tem por objeto a “Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de perícia 

médica a serem prestados por dois (02) profissionais Médicos, regularmente registrados ou inscritos na entidade 

profissional competente, com o objetivo de efetuar perícias nos servidores municipais segurados do Fundo 

Previdenciário de Muriaé – MURIAÉ-PREV para formalização de pagamento de benefícios previdenciários, 

conforme necessidades do MURIAÉ-PREV e especificações integrantes deste Edital.”  

De início, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal 8666/93, que assim dispõe: 

 

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. 

 

A título ilustrativo trazemos à colação os termos das Súmulas 346 e 473/STF que também tratam da matéria 

nos seguintes termos: 

Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. 
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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”. 

  

Essas súmulas estabeleceram então, que a Administração poderá revogar, por motivo de interesse público, ou 

anular, em razão de ilegalidade, seus atos. 

Marcus Vinícius Corrêa Bittencourt confirma a autotutela licitatória, explicando que “caberá a autoridade 

competente efetuar um controle de todo o processo, verificando, por meio do seu poder de autotutela, a 

legalidade dos atos praticados e a permanência dos motivos que levaram ao desenvolvimento da 

licitação” 

Cumpre salientar, que há no item 17 – 17.1 do edital, a expressa previsão de revogação ou mesmo a anulação 

do procedimento licitatório, senão vejamos: 

[…] 

  17.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de 

interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou 

anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;  

 

Fundamental ressaltar, também, que a licitação estava marcada para o dia 05 de janeiro de 2017 (sexta-feira), 

às 10:00 horas na sede do Muriaé-Prev, onde as pessoas físicas ou jurídicas interessadas, fariam a entrega das 

suas propostas técnicas e de preços, juntamente com a habilitação, e que foi verificado pela Comissão de 

Licitações do Muriaé-Prev, no ato da habilitação dos licitantes, que a documentação de habilitação técnica 

contida no item 7.3.3, não constava dos autos, e não havia sido exigida aos licitantes na sessão e ato de 

cadastramento  prévio dos interessados, que ocorreu na data de 02/01/2018 às 10:00 h, conforme item 6.1 do 

edital, que determina a exigência dos respectivos documentos fixados pelo item 7.3.3 do Edital. Destarte, restou 

prejudicado o ato, a sessão e a expedição dos Certificados de Registro Cadastral conferidos aos licitantes, 

prejudicando a realização das etapas de habilitação e julgamento das propostas técnicas e de preços na sessão 

pública de 05/01/2017, que sequer chegaram a ocorrer em detrimento das questões neste discorridas. 

Ato contínuo, considerando e vislumbrando estritamente razões de interesse público, decorrentes de fato 

superveniente e devendo a Administração Pública estudar e analisar melhor os procedimentos, exigências 

documentais, objeto e demais disposições deste Edital, faz-se imprescindível e necessário, ser revogado de 

forma integral, o presente processo licitatório e seus atos, para elaboração de um novo edital futuramente, com a 

melhor e correta especificação do modelo licitatório, exigências documentais e procedimentos que serão 

adotados, cujo novo edital deverá ser publicado observando-se os prazos legais de publicidade.  

Conforme os apontamentos acima, em juízo de discricionariedade, levando em consideração a conveniência do 

órgão licitante em relação ao interesse público, é cabível a revogação do certame, conforme ensina Marçal 

Justen Filho, in verbis: 
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 “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. 

(...). 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”.  

 

Assim, verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma melhor, incumbe ao órgão licitante 

revogar integralmente a licitação, com o objetivo de sanar as incorreções apresentadas, para promovê-la de uma 

forma que atenda melhor inclusive os interesses das possíveis empresas interessadas.  

 

RESOLVE: 

 

REVOGAR em todos os seus termos e atos, por interesse da administração pública e observando fielmente o 

princípio da legalidade, o processo licitatório sob o nº. 010/2017, Tomada de Preço 003/2017 e 

consequentemente, seus atos e o Edital,  cujo objeto: “Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para 

prestação de serviços de perícia médica a serem prestados por dois (02) profissionais Médicos, regularmente 

registrados ou inscritos na entidade profissional competente, com o objetivo de efetuar perícias nos servidores 

municipais segurados do Fundo Previdenciário de Muriaé – MURIAÉ-PREV para formalização de pagamento de 

benefícios previdenciários, conforme necessidades do MURIAÉ-PREV e especificações integrantes deste 

Edital”, previsto para ocorrer: a etapa de credenciamento no dia 02/01/2018 às 10 hs, e as etapas de habilitação, 

propostas técnicas e de preços, no dia 05 de janeiro de 2018 às 10:00 hs.. 

 

Muriaé-MG, 08 de janeiro de 2018. 

   

 

______________________________________________ 

ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE MURIAÉ-PREV 

 

 

        ____________________________________ 

ALESSANDRO RODRIGUES CAMPOS 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 


