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JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2019 
 
 
 

1. Trata-se de solicitação de revogação do procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial nº 009/2019, que teve como objeto a CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO 

PERECÍVEIS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS, FUNDOS E 

AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA. 

 

2. A publicação do procedimento licitatório em referência ocorreu nos Jornais de 

Grande circulação, no Mural do TCM e no Diário Oficial do estado do Pará - IOEPA, 

tendo sido agendada a sessão pública para  o  dia  27 de Maio de 2019. 

 
3. Ocorre que, verificamos a necessidade de revogar o presente certame, em 

respeito à maior competividade e ao interesse público, com fundamento na Súmula 

473 do ST que preceitua 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”. 

 
4. Verifica-se pela leitura do dispositivo e Súmula acima mencionados que, não 

sendo conveniente e oportuno para a Administração, esta tem a possibilidade de 

revogar o procedimento licitatório, carretando, inclusive, o desfazimento dos efeitos da 

licitação. 

 
5. Diante do exposto, considerando que o Estatuto das Licitações Públicas, em seu artigo 

49, estabelece que a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá 

revogar a licitação, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
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conduta, a Pregoeira vem através deste SUGERIR A REVOGAÇÃO deste procedimento 

licitatório, referente ao Pregão Presencial nº 009/2019, consoante ao Parecer Jurídico 

acostado nos autos. 

 
6. É importante ressaltar que a presente justificativa não vincula a decisão superior 

acerca da conveniência e oportunidade do ato de revogação da licitação, apenas faz uma 

contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este 

procedimento licitatório. Contudo, vem somar no sentido de fornecer subsídios à 

Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe à análise desta e a decisão pela 

revogação. 

 
Curuçá/PA, 03 de Julho de 2019. 

 

 

 
ELIZABETE MOREIRA DA SILVA 

Pregoeira 
 
 
 
 

RATIFICO a justificativa apresenta através do presente ato, em consonância ao 

Parecer Jurídico. 

 

Curuçá/PA, 03 de Julho de 2019. 

 

 

 

Jefferson Ferreira de Miranda 

Prefeito Municipal 
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