
 Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA DE VARGEM BONITA 

ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019 
 

Objeto: Ampliação e Reforma do Centro de Eventos Elvira Casella Roman, com área total 

de 1.349,01 m2. 

Abertura: 07 de Janeiro de 2020. 

 

CLÓVIS DA LUZ, Prefeito Municipal em Exercício do Município de Vargem Bonita, Estado 

de Santa Catarina, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas e, na forma do Art.49 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

 

Considerando o parecer emitido pela Comissão Municipal de Licitações e pela Assessoria 

Jurídica do Município acerca do Processo Licitatório em epígrafe, que opina ao final pela 

REVOGAÇÃO do certame em curso; 

 

Considerando que, segundo parecer apresentado, foram identificadas falhas na elaboração do 

Projeto, tais como: ausência de planilhas orçamentárias do projeto estrutural e PPCI, que 

impossibilitam a elaboração das Propostas;  

 

Considerando que a licitação, seja qual for a sua modalidade, constitui procedimento 

administrativo e, como tal, comporta revogação, por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado; 

 

Considerando ainda o entendimento da doutrina e da jurisprudência consolidada desde a Súmula 

473 do STF, que dá guarida à administração, no sentido de anular ou revogar seus próprios atos 

quando eivados de vícios que os tornam ilegais, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

transcrita abaixo:  

 

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.(grifo nosso) 

 

Considerando os termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislação que trata do 

assunto; 

 

Considerando que ficou demostrado nos pareceres exarados a presença de todos os requisitos 

ensejadores para o presente ato, DECIDO pela REVOGAÇÃO do Processo Licitatório nº 

066/2019 – Tomada de Preços nº 015/2019. 

 

Dê ciência aos interessados do Processo. 

Vargem Bonita, 26 de Dezembro de 2019. 

 

CLÓVIS DA LUZ 

PRFEITO MUNICIPAL EM EXERÍCIO 


