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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

REITORIA

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 156/2019 - REITORIA (11.02) 
(Identificador: 202006357) 

Nº do Protocolo: 23125.025011/2019-18
Macapá-AP, 05 de Setembro de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO - CPL

Título: RE.: Revogação de Pregão

Ao Senhor Chefe da CPL,

Considerando as jus�fica�vas da PROAD, através do Pró-reitor desta unidade
administra�va, em relação ao Pregão Eletronico n°05/2019 que indica que não foi
alcançado o desconto esperado e, considerando também o PLOA 2020 do Governo
Federal, que aponta valores equivalentes ao do ano de 2019, o que impõe
redimensionamentos orçamentários de ajustes para o ano de 2020, e portanto, trata-se
de condição de adequação das despesas ao orçamento da ins�tuição, DECIDO:
1 - Pela REVOGAÇÃO do PREGÃO ELETRONICO nº05/2019, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada em serviço con�nuo de VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, devido à
INVIABILIDADE ECONOMICA da contratação nos termos das propostas apresentadas.
Previsão legal
Decisão lastreada no art. 49 da Lei no 8.666/93 a autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
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per�nente e suficiente para jus�ficar tal conduta, e ainda em posicionamento do Superior Tribunal de Jus�ça, que
defende a seguinte tese:
ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO – REVOGAÇÃO –
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 empresas, com ofertas
em valor bem aproximado ao limite máximo estabelecido.
4. A revogação da licitação, quando antecedente da homologação e adjudicação, 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 adjudicação do serviço licitado.
6. O mero titular de uma expectativa de direito não goza da garantia do contraditório.
7. Recurso ordinário não provido. (STJ, ROMS nº 200602710804, Rel. Eliana Calmon, DJE de
02.04.2008.)
Publique-se e dê ciência aos participantes do certame da presente
decisão, e após encaminhem-se os autos à PROAD para as devidas
readequações, dentro dos valores economicamente viáveis para
consecução dos objetivos desta IFES.

Atenciosamente,

(Autenticado em 05/09/2019 14:01) 
JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA 

REITOR - TITULAR 
Matrícula: 1216372 
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