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DECISÃO - REVOGAÇÃO 

 

Referente: Processo de Licitação n.º 02/2020, modalidade Pregão Presencial n.º 01/2020 

 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de uma bomba ESCO, nº de série 8528, 

com válvula purga de ar, para a ETE SUL, ou compatível com a existente, conforme desenho 

técnico contido no termo de referência. 

 

Considerando o notório contexto atual decorrente da pandemia do Covid19, de cala-

midade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; as reco-

mendações governamentais de distanciamento social aplicadas, em âmbito federal, incial-

mente pela Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, oportunidade na qual o então 

Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus; como também, agora em 

âmbito estadual, o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, e sucessivas prorro-

gações que determinaram a quarentena no estado de São Paulo e recomendou o máximo 

possível  de distanciamento social; assim como, por fim, no âmbito deste Departamento de 

Água e Esgotos de Valparaíso, a decisão pela suspensão dos certames licitatórios presenciais 

com fins de efetivar o defendido distanciamento social, faz-se a presente revogação necessá-

ria ante a perda de interesse público no prolongamento do certame, quando ponderada com 

outras alternativas para contratação.  

 

O presente processo administrativo fora aberto para suprir a necessidade de aquisição 

de nova bomba para a Estação de Tratamento de Esgoto. A urgência do certame se justifica 

na incapacidade de manutenção do sistema de esgotamento sanitário sem o devido bombea-

mento na ETE Sul, razão pela qual fora aberto procedimento licitatório na modalidade pregão, 

tendo em vista que os valores orçados apontaram custo médio estimado superior ao limite da 

dispensa em razão do valor prevista na Lei 8.666/93.  

 

Ocorre que, antes da realização da sessão pública de pregão, como fato superveniente 

e imprevisível, houve o deflorar da pandemia do Covid19 no território nacional, o que deman-

dou, de todos os gestores públicos, a pronta disponibilização de medidas que diminuíssem o 

risco da proliferação do vírus e seu contágio.  

 

No âmbito deste DAEV, fora editada a Portaria 14, de 18 de março de 2020, que, em 

seu art. 2º, determinou a suspensão de todos os certames licitatórios presenciais, justamente 

porque a manutenção do certame ensejaria a realização de sessão pública de pregão presen-
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cial que acabaria por incentivar representantes de empresas a se locomoverem de suas cida-

des para participar da licitação, o que, obviamente, agravaria a proliferação do vírus e, em 

última instância, poderia colocar a saúde pública em cheque. 

 

Também como medida de enfrentamento à pandemia, o governo federal, competente 

privativamente para tanto, editou a Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020, que 

ampliou o limite para dispensa de licitação em razão do valor, conforme abaixo: 

 

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federati-
vos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos: 
I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de: 
a) para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, 
ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que pos-
sam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e 
b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma 
só vez; 

 

 

Assim, vez que dilatado o limite para realização de aquisição de serviços e compras 

pela administração pública de todas as esferas federativas, sem ressalva de inaplicação à ad-

ministração indireta, conceito que engloba o DAEV (autarquia municipal), considerando que a 

contratação em epígrafe possuí orçamentos, acostados aos autos, inferiores ao limite estabe-

lecido pela MP 961/20, entendo por mais benéfico ao interesse público a revogação do  Pro-

cesso de Licitação n.º 02/2020, modalidade Pregão Presencial n.º 01/2020, uma vez que o 

princípio da supremacia do interesse público, bem como o da eficiência, demandam que a 

aquisição do objeto em comento se dê da forma mais célere possível.  

 

Portanto, levando-se em conta que o contexto atual aponta um agravamento na saúde 

pública que demandará a manutenção de medidas de isolamento e distanciamento social por, 

ao menos, algum tempo, a contratação visada por esse certame continuaria impossibilitada, 

o que, ao analisar a necessidade e urgência demandada pelo interesse público da aquisição 

da Bomba, aponta a uma inviabilidade de manutenção do certame licitatório como pregão 

presencial, e a imperiosa compra via permissivo de dispensa de licitação em razão do valor, 

posto que agora cabível ao caso, nos termos do art. 1º, da MP 961/20. 

 

Justifica-se, após a constatação de sua viabilidade legal, a escolha pela preferência pela 

compra de forma direta, via dispensa de licitação, na celeridade que referido processo garante 

quando comparado ao tempo que demandaria a realização de pregão presencial, ou até 
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mesmo eletrônico, este último ainda inviável no âmbito deste DAEV devido à ausência de re-

cursos eletrônicos para tanto por ora.  

 

Ademais, para fins de aferição da legalidade da presente decisão, rememoro que à 
autoridade administrativa compete a decisão pela anulação ou revogação de certame licita-
tório, nos termos da Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte enunciado: 
 

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. 

 

Por sua vez, o art. 49 da Lei nº 8.666/93: 
 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento so-
mente 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 fundamen-
tado. 

 

Não se olvide existir o dever de oferecimento do contraditório e da ampla defesa aos 

interessados, quando do desfazimento do certame, imposto pelo parágrafo 3º do supramen-

cionado artigo, ocorre que o entendimento jurisprudencial, corretamente, relativiza referido 

dever quando a revogação se dá antes da adjudicação e homologação do certame, o que, no 

presente caso, passa longe, vez que a presente revogação se dá em fase preparatória, prévia 

à sessão pública de pregão. Fundamenta o afirmado, decisão do Superior Tribunal de Justiça:  

 

ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – RE-
VOGAÇÃO – 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 em-
presas, com ofertas em valor bem aproximado ao limite máximo estabele-
cido. 
4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudi-
cação, 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 adjudica-
ção do serviço licitado. 
6. O mero titular de uma expectativa de direito não goza da garantia do con-
traditório. 
7. Recurso ordinário não provido. (STJ, ROMS nº 200602710804, Rel. Eliana 
Calmon, DJE de 02.04.2008.) (grifo nosso) 
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Portanto, posto que a revogação é consequência imperiosa de fato superveniente e 

imprevisível que tornou o procedimento inconveniente e inoportuno, sobretudo quando pon-

derado o interesse público na celeridade da contratação, com o primórdio da saúde pública e 

o necessário desestímulo a medidas que possam auxiliar no contágio do coronavírus, que, em 

última instância, poderia colocar a sociedade em risco, face à iminência do colapso dos siste-

mas de saúde, entende-se por cabível, necessária, e devidamente motivada, a revogação do 

Processo de Licitação n.º 02/2020, modalidade Pregão Presencia n.º 01/2020, tendo em vista 

a possibilidade de pronta aquisição do objeto em comento, via contratação direta por dis-

pensa de licitação em razão do valor, nos termos da MP 961/20.  

 

 

Valparaiso/SP, 14 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Tiago José Martins 

Superintendente do DAEV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


