
 
DECRETO n. 084/2010 
     De 25/06/2010 
 

REVOGA A LICITAÇÃO nº 0029/2010 NA MODALIDADE 
DE CARTA CONVITE nº 0025/2010, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
 

 
 CLOVIS FERNANDES DE SOUZA, Prefeito Municipal de  Bom 
Jesus, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e com 
fundamento no contido no artigo 49 da Lei nº 8666./93. 

 
CONSIDERANDO, motivos de conveniência e oportunidade da 
administração pública, que tem por obrigação a escolha da proposta 
mais vantajosa e que atenda ao interesse público; 

 
CONSIDERANDO, que a administração publica poderia obter 
propostas mais vantajosas para atendimento ao interesse publico; 

 
DECRETA: 
 

Art.1º. Fica REVOGADA a Licitação nº 0029/2010, na Modalidade de  
Carta Convite n. 0025/2010, para Contratação de Seguros para Veículos do município de 
Bom Jesus, com fundamento no  contido no artigo 49 da Lei 8.666/93, por conveniência e 
oportunidade da administração, conforme justificativa anexa, que passa fazer parte 
integrante do presente Decreto. 
 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

     
Bom Jesus (SC), 25 de junho de 2010. 

 
 
 
                                          CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
 
Registrado e publicado na data supra e local de costume. 
                
 
 Elisangela Hoinoski 
 Funcionária Designada 
   



 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO PARA REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
0029/2010, NA MODALIDADE DE CARTA CONVITE Nº 0025/2010. 

 
Analisando o Processo Licitatório nº 0029/2010   na Modalidade  de Carta Convite nº 

0025/2010, constatou-se que o valor da proposta vencedora é considerado exorbitante, uma 
vez que a administração pública não poderá arcar com o ônus considerado lesivo ao Erário 
Público.    

 
Assim, da analise do procedimento e de sua conveniência e oportunidade para 

administração publica, bem como assim que a licitação apenas gera uma expectativa de 
direitos para o licitante vencedor,   decidimos pela REVOGAÇÃO do processo licitatório. 

 
  Acerca da revogação do certame, leciona Marçal Justen Filho nos Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos (Ed. Dialética, 11ª): 

 
" 'A Administração pode concluir que, na licitação, havia uma proposta que era a 
melhor de todas. Por isso, homologa o resultado encontrado pela Comissão. Se 
concluir que a proposta, embora a melhor dentre as formuladas, não era 
suficientemente interessante para a Administração, deverá revogar a licitação' 
(pág. 427). 
(...) 
"A revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao 
interesse público sob tutela do Estado. No exercício de competência discricionária, 
a Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo incompatível com as 
funções atribuídas ao Estado. (...) Após praticado o ato, a Administração verifica 
que o interesse coletivo ou supra-individual poderia ser melhor satisfeito por outra 
via. Promoverá, então, o desfazimento do ato anterior" (pág. 463/464). 

 
        
 
Bom Jesus, 25 de julho de 2010. 
 
 
 
 
       CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
              Prefeito Municipal  
 
 
 
 
 


