
DECRETO Nº 082/2009 
 
 

REVOGA A LICITAÇÃO Nº   0005/2008 NA MODALIDADE 
DE CONCORRÊNCIA PUBLICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
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, em especial, o investimento da administração 
pública para concretizar o objeto da Licitação,  e que  este não 
encontraria  retorno para os cofres públicos nas propostas 
apresentadas; 
 
CONSIDERANDO, que a administração publica poderia obter 
propostas mais vantajosas para atendimento ao interesse publico; 
 
CONSIDERANDO, ainda, que os imóveis objeto da Licitação para 
cessão de uso podem ser utilizados pela administração para finalidade 
publica. 

 
DECRETA: 
 
  Art.1º. Fica REVOGADA a Licitação nº 0005/2008, na Modalidade de 
Concorrência Publica para Cessão de Uso de Bens Imóveis integrantes do patrimônio 
municipal, 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, 08 de maio de 2009. 
 
 
 
      CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
            Prefeito Municipal  



JUSTIFICAÇÃO PARA REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
0005/2008 NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA PUBLICA PARA 

CESSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS. 
 

Analisando o Processo Licitatório nº 0005/2008 na Modalidade de Concorrência Pública para Cessão de 
Uso de Bens Imóveis e incentivo a instalação de indústrias constatamos que, os investimentos realizados pela 
administração pública para concretização do objeto da licitação não se justificam diante das propostas 
apresentadas, isto porque todos os imóveis indicados no processo para cessão de uso são de grande extensão, 
bem localizados e com toda infra-estrutura, além de fornecer outros incentivos, os quais representam custos para 
os cofres públicos que não se justificam diante das propostas apresentadas.  

 
Do processo licitatório analisado chama a atenção o fato de que, para cada um dos imóveis oferecidos 

para cessão de uso, apenas uma única empresa participou efetuando proposta e, consequentemente, sagrando-se 
vencedora, o que por si somente evidencia que não houve real aferição de que referida proposta fosse de fato 
vantajosa para administração publica, apenas, que foi a única apresentada.  

 
Assim sendo, analisando minuciosamente referido procedimento, os imóveis em questão  e os 

investimentos realizados pelos cofres públicos, assim como as propostas apresentadas, concluímos que estas não 
atendem aos interesses da administração, podendo, sem duvida ser obtida melhora considerável nas propostas 
que de fato justifique o investimento e proporcione retorno para os cofres públicos e para a municipalidade. 
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, 08 de maio de 2009. 
 
 
       CLOVIS FERNANDES DE SOUZA 
              Prefeito Municipal  
 
 


