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PROCESSO FÍSICO Nº: 6.0000094/2020-SETRAP 

 INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

ASSUNTO: REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO 

JUSTIFICATIVA PARA REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 – CPL/SETRAP 

 

O Governo do Estado do Amapá – GEA, por intermédio da Secretária de Estado de 

Transportes – SETRAP, vem através do Sr. Pregoeiro e sua equipe, nomeado pela Portaria nº 

179/2021-SETRAP, de 29/07/2021, publicada na pág. 17 da Seção 02 do Diário Oficial do 

Estado n.º 7471, de 29/07/2021, apresentar justificativa e recomendar a REVOGAÇÃO do 

Pregão Eletrônico nº 006/2021-SETRAP, pelos motivos abaixo expostos: 

I – DO OBJETO 

Trata-se da revogação do procedimento licitatório no Pregão Eletrônico nº 

006/2021-SETRAP, o qual tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL E O 

MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

RODOVIÁRIA, INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO AMAPÁ, INTEGRANTES DO 

PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

II – DA SÍNTESE DOS FATOS 

Inicialmente cumpre destacar que, o procedimento licitatório foi devidamente 

instruído, na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021-SETRAP, do tipo menor preço, 

visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL E O MONITORAMENTO DOS 

PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, INCLUINDO 

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTE DO ESTADO DO AMAPÁ, INTEGRANTES DO PROGRAMA RODOVIÁRIO DO 

ESTADO DO AMAPÁ, no valor estimado de R$ 6.958.113,98 (seis milhões, novecentos e 

cinquenta e oito mil, cento e treze reais e noventa e oito centavos), (fl. 613). 

Além disso, o referido procedimento licitatório se desenvolveu dentro das 

observâncias das legislações pertinentes, ou seja, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores, onde a publicação do aviso da referida Licitação ocorreu no 

Diário Oficial do Estado do Amapá nº 7457, no dia 09 de julho de 2021, no dia 10 de julho 

de 2021, no Jornal de grande circulação (Diário do Amapá), no dia 09 de julho de 2021 e no 

site do Governo do Estado do Amapá. 

Contudo, a partir do dia 20 de julho de 2021, foram recebidas diversas mensagens 

eletrônicas enviadas ao e-mail da Comissão de Licitações da SETRAP, 
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cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, onde constavam pedidos de esclarecimentos sobre o 

referido processo licitatório, dentre elas houve um pedido de impugnação do Edital Pregão 

Eletrônico nº 006/2021-CPL/SETRAP. 

Assim sendo, os pedidos de esclarecimentos foram devidamente enviados à  Gerencia 

de Meio Ambiente da SETRAP – GEMA, para as devidas manifestações.  

A gerência supracitada, após análise identificou a necessidade de ajustes/correções, 

tendo como partida os pedidos de esclarecimentos, o que por consequência ocasionaria  

alterações no Edital nº 006/2021-SETRAP, nos itens da qualificação técnica e no valor 

estimado da licitação, e diante das necessidades de alterações foi necessário a suspensão do 

certame, para que o Pregoeiro e sua equipe de Licitações pertecentes a CPL/SETRAP pudesse 

analisar as alterações, após análise da CPL, os autos retornaram a GEMA/SETRAP pois foram 

encontrada inconsistência ainda. 

Por fim, a GEMA/SETRAP decidiu por refazer o Termo de Referência, adequando os 

temas abordados e corrigindo as controversias encontradas pelos licitantes, com uma 

reduçao do valor orçado para R$ 5.945.069,04 (cinco millhões, novecentos e quarenta e 

cinco mil, sessenta e nove reais e quatro centavos), (fl. 820), alterando valor, e verificando, 

minuciosamente, outros aspectos que poderiam frustrar a licitação. 

O Pregoeiro e sua equipe de Licitações pertecentes a CPL/SETRAP, após uma análise 

minuciosa, entende, que as diversas alterações, e sendo elas signficativas, somada ao lapso 

temporal, poderá causar vicios ao processo, o que poderá comprometer o principio da 

eficiência. 

Diante do exposto, assim como o que consta nos autos e em observância aos 

princípios basilares da Constituição Federal e os específicos da Lei 8.666/93, o processo será 

submetido a decisão da autoridade superior, em conformidade com que dispõe o art. 49 da 

Lei 8.666/93, que ratificará ou não a propositura desta Comissão. 

III – DA FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre-nos salientar que nesse caso, a revogação do ato 

administrativo, prevista no art. 49 da Lei 8.666/93 constitui a forma de desfazer do certame 

ora em comento, na fase externa, tendo em vista fato superveniência e razões de interesse 

público. 

Desta forma, a Administração Pública não pode descumprir com os princípios que 

regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve 

buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo aos princípios previstos no 

“caput” do art. 37 da Constituição Federal e no art. 3°, da Lei 8.666/93, este específico da 

licitação. 

A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que a 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

3 

 

 

Administração, pela razão que for perder o interesse no prosseguimento da licitação ou do 

contrato. Trata-se de expediente apto, então, a viabilizar o desfazimento da licitação e a 

suspensão da celebração do futuro contrato com base nos critérios de conveniência e 

oportunidade. 

De acordo com o artigo o art. 49 da Lei 8.666/93, assevera que: 

“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.” 

(grifo nosso). 

Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que, não sendo conveniente oportuno 

para a Administração, esta tem a possibilidade de revogar o procedimento licitatório, 

acarretando inclusive, o desfazimento dos efeitos. 

Da mesma forma, a Administração pode controlar seus próprios atos, ora anulando 

seus atos ilegais, ora revogando os atos inconvenientes e inoportunos com base no Princípio 

da Autotutela e Súmula 473 do STF, conforme transcrito seu verbete: 

Súmula 473 do STF – “A administração pode anular seus próprios 

atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais porque deles não 

se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência e 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados, em 

todos os casos, a apreciação judicial.” (grifo nosso). 

Alias, essa súmula estabelece que a Administração pode revogar, por motivo de 

interesse público, ou anular, em caso de ilegalidade, de seus atos. 

Além do mais, corroborando com o exposto, o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho 

(Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética. 9º Edição. São Paulo. 

2002, p, 438) nós ensina que: 

“A revogação consiste no desfazimento do ato porque reputado 

inconveniente e inadequado à satisfação do interesse público. A 

revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato 

relativamente ao interesse público... Após, praticado o ato, a 

administração verifica que o interesse público poderia ser melhor 

satisfeito por outra via. Promoverá então o desfazimento do ato 

anterior...Ao determinar a instauração da licitação, a 

Administração realiza juízo de conveniência acerca do futuro 

contrato (...) Nesse sentido, a lei determina que a revogação 
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dependerá da ocorrência de fato superveniente devidamente 

comprovado. Isso indica a inviabilização de renovação do mesmo 

juízo de conveniência exteriorizada anteriormente.” (grifo nosso). 

Desse modo, a Administração ao constatar a inconveniência e a inoportunidade 

poderá rever o seu ato e consequentemente revogar o processo licitatório, respeitando-se 

assim os princípios da legalidade e da boa-fé. 

IV – DA DECISÃO 
 

Diante de todo o exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito, o 

Pregoeiro e sua equipe de Licitações recomenda a REVOGAÇÃO do procedimento licitatório 

na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021-SETRAP, o qual tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO AMBIENTAL, 

ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL E O MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS 

AMBIENTAIS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, INCLUINDO OBRAS DE ARTES 

ESPECIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DO 

ESTADO DO AMAPÁ, INTEGRANTES DO PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ- 

Fase Externa, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e art. 50, da Lei 9.784/99, assegurado 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato ou lavratura, nos termos do 

art. 109, I, “c”,  da Lei 8.666/93. 

Importante ressaltar, que a presente justificativa não vincula a decisão superior 

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

contextualização fática com base naquilo que foi carreado a este processo, fazendo um 

paralelo com as disposições da lei acerca dos temas em apreço.  

Contudo, vem somar no sentido de fornecer subsídios à Autoridade Administrativa 

Superior, a quem cabe a análise desta e a decisão pela revogação. 

 

 
Macapá-AP, 24 de fevereiro de 2022. 

 
Assinado eletrônicamente 

José Ronaldo Mota Rachid 
Pregoeiro da CPL/SETRAP 

Portaria nº 179/2021 

Cód. verificador: 77640525. Cód. CRC: 1596B39
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RONALDO MOTA RACHID, PRESIDENTE DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO / SETRAP, em 24/02/2022 19:59, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade
do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

PROCESSO FÍSICO Nº 6.0000094/2020-SETRAP 

Pregão Eletrônico nº 006/2021-SETRAP 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL E O MONITORAMENTO DOS 

PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, 

INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL 

DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO AMAPÁ, INTEGRANTES DO 

PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ. 

O Senhor Secretário da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pelas legislações em vigor, da Lei 10.520/02 e 

da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

Considerando que processo de licitação, como qualquer outro procedimento 

administrativo, é suscetível de anulação em caso de ilegalidade, e revogação por 

conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, art. 53 da Lei 

9.784/99 e Súmula 473 do STF; 

Considerando, que na hipótese do Processo Licitatório em destaque – Pregão 

Eletrônico nº 006/2021-SETRAP, houve vários pedidos de esclarecimentos sobre o 

referido processo, sendo um deles, através de e-mail, que pedia impugnação do 

Edital; 

Considerando, que após análise dos questionamentos realizados pela Gerência de 

Meio Ambiente – GEMA, esta decidiu alterar os itens qualificação técnica e valor 

estimado do orçamento, levando a suspensão do certame até a presente data.    

RESOLVE: 

REVOGAR, o processo licitatório nº 006/2021-SETRAP, na modalidade Pregão 

Eletrônico, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para o 

Gerenciamento Ambiental, abrangendo a Supervisão Ambiental e o Monitoramento 

dos Programas Ambientais das Obras de Infraestrutura Rodoviária, incluindo Obras 

de Artes Especiais e complementação do Plano Estadual de Logística de Transporte 

do Estado do Amapá, integrantes do Programa Rodoviário do Estado do Amapá, com 

fulcro nas Leis Federais nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 10.520/02 (Lei que 
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instituiu o Pregão na forma Eletrônica e Lei 9.784/99 (Lei que regula o Processo 

Administrativo Federal). 

Encaminho o presente termo de revogação ao Pregoeiro e Equipe de Apoio para 

anexar ao processo, bem como tomar as devidas providências legais. 

 

Macapá-AP, 24 de fevereiro de 2022 

Assinado eletrônicamente 

Benedito Ariosvaldo Souza da Conceição 

Secretário de Estado de Transportes 

Decreto nº 0795/2018 

. 

 

 

 

 

 


