
 

TERMO DE REVOGAÇÃO DE ATO CONVOCATÓRIO 

 

 

PROCESSO: ATO CONVOCATÓRIO N° 01/2018 

 

 

DO OBJETO 

 

Trata-se da REVOGAÇÃO do procedimento licitatório na modalidade Coleta de Preços – 

Menor Preço, oriundo do Ato Convocatório nº 01/2018, que tem como objeto a 

contratação de empresa especializada para a execução de projetos de proteção 

(construção de cercas) de nascentes na UGRH 3 – Santo Antônio, compreendendo os 

municípios de Dom Joaquim, Dores De Guanhães, Ferros, Itambé Do Mato Dentro, Morro 

Do Pilar, Santo Antônio Do Rio Abaixo e Senhora Do Porto, em atendimento ao programa 

de recomposição de APPS e nascentes (P52). 

 

 

DAS RAZÕES DE REVOGAÇÃO 

 

CONSIDERANDO a deliberação do CBH-Santo Antônio na 39ª Reunião Ordinária, em 

19/03/2015, autorizando a execução do Programa de Recomposição de APPS e 

Nascentes (P52), que tem como objeto a execução de projetos de proteção (construção 

de cercas) de nascentes na UGRH 3 – Santo Antônio; 

 

CONSIDERANDO a atual situação financeira do Instituto BioAtlântica diante da falta de 

previsão nos repasses dos recursos da cobrança pelo uso da água por parte do Estado de 

Minas Gerais, conforme originalmente previstos no Contrato de Gestão IGAM nº 01/2017; 

 

CONSIDERANDO que a necessidade da adequação orçamentária e financeira à nova 

realidade acarretou a desmobilização de parte da equipe de funcionários da Agência, em 

especial do setor de Programa e Projetos, comprometendo sobremaneira a capacidade de 

atendimento e acompanhamento dos Programas e Projetos priorizados no Plano de 

Aplicação Plurianual da Bacia do rio Doce – 2016/2020; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de interrupção de novas contratações, inclusive do 

Programa de Recomposição de APPS e Nascentes (P52), objeto do Ato Convocatório n° 

01/2018, ora em questão, tendo em vista a inexistência de pessoal suficiente para seu 

acompanhamento e gestão; 

 



 

Evidenciou-se a necessidade de REVOGAR, por INTERESSE PÚBLICO, o Ato 

Convocatório nº 01/2018, em virtude da impossibilidade do Instituto BioAtlântica em 

assumir novos compromissos ante a redução do seu quadro de funcionários, acarretada 

pela falta dos repasses dos recursos da cobrança pelo uso da água por parte do 

Estado de Minas Gerais, bem como de uma programação para sua ocorrência, de 

modo a possibilitar a gestão fiscal da entidade. 

 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Cabe ressaltar, de início, que a revogação do presente Ato Convocatório nº 01/2018 

decorre da conveniência e da oportunidade para melhor gestão das atividades do 

Instituto BioAtlântica, tendo por finalidade maior o redirecionamento da capacidade 

remanescente de pessoal técnico da Agência para a continuidade dos programas e 

projetos já contratados e em andamento na Bacia do Rio Doce, preservando assim o 

interesse público na gestão dos recursos gerados na Bacia. 

 

Neste contexto, destaca-se as palavras do professor Dr. Marçal Justen Filho, in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 12ª edição, 

São Paulo, 2008, pág. 614/616, a saber: 

 

“2) A revogação do ato administrativo 

Na revogação, o desfazimento do ato administrativo não decorre de vício ou 

defeito. Aliás, muito pelo contrário. Somente se alude à revogação se o ato for 

válido e perfeito: se defeituoso, a Administração deverá efetivar sua anulação. A 

revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao 

interesse sob tutela do 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. A isso denomina-se 

revogação”. 

 

O presente ato de revogação tem por fundamento legal as disposições do art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações, e demais alterações posteriores, in verbis: 

 

“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.”  

 



 

Constata-se a inequívoca ocorrência de fato superveniente, pertinente e suficiente para 

justificar a revogação do Ato Convocatório nº 01/2018, justamente em razão a redução do 

quadro de funcionários do setor técnico da Agência, acarretada pela falta dos 

repasses dos recursos da cobrança pelo uso da água por parte do Estado de Minas 

Gerais, bem como de uma programação para sua ocorrência, de modo a possibilitar 

a gestão fiscal da entidade. 

 

Registre-se que a inadimplência do Estado de Minas Gerais traz consequências diretas 

para a assunção de novas contratações na Bacia do Rio Doce e seus afluentes, tendo em 

vista a estrutura de pessoal necessária e indispensável para o desenvolvimento das 

atividades inerentes à atuação da Agência, matéria já inclusive formalmente oficiada pelo 

próprio CBH-Doce diretamente ao Governador do Estado de Minas Gerais pelo OFÍCIO 

CBH DOCE Nº 028/2018, datado de 05/04/2018 – Doc. Anexo. 

 

Assim, face à ausência nos repasses dos recursos da cobrança pelo Estado de Minas 

Gerais, evidenciou-se a conveniência e a oportunidade na revogação do Ato 

Convocatório nº 01/2018, justamente em função da redução do seu corpo técnico 

passando a Agência a redirecionar sua capacidade remanescente de pessoal técnico e de 

recursos financeiros para a continuidade de programas e projetos já contratados e em 

andamento na Bacia do Rio Doce, preservando assim o interesse público na gestão dos 

recursos gerados na Bacia. 

 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento a respeito da 

autotutela por parte dos gestores de recursos públicos, senão vejamos o enunciado da 

Súmula nº 473/STF: 

 

“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.” 

 

No mesmo sentido, o professor Carlos Ari Sundfeld também comenta: 

 

"Para legitimar a revogação, necessária, segundo o art. 49, a ocorrência de „fato 

superveniente‟, isto é, verificado posteriormente à primitiva decisão de contratar. 

Não, por óbvio, um fato qualquer, mas um fato (ou um conjunto fático) pertinente e 

suficiente para tornar inoportuna ou inconveniente a contratação". (Constante do 

artigo intitulado Anulação e Revogação da Licitação, publicado no ILC nº 07 – 

set./94, p. 406.) 



 

Desta forma, restam presentes os pressupostos da presente revogação, quais sejam, a 

ocorrência de fato superveniente, pertinente e suficiente para justificar tal conduta e, por 

consequência a conveniência e a oportunidade da interrupção do procedimento do Ato 

Convocatório, ante a redução do quadro de funcionários do setor técnico da Agência, 

decorrente da falta dos repasses dos recursos da cobrança pelo uso da água por 

parte do Estado de Minas Gerais, bem como de uma programação para sua 

ocorrência, de modo a possibilitar a gestão fiscal da entidade. 

 

 

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, e destacando que foram obedecidos todos os pressupostos para a 

revogação do presente processo licitatório, bem como para salvaguardar a melhor gestão 

dos recursos arrecadados na Bacia do Rio Doce, inclusive nos seus rios afluentes, fica 

REVOGADO o Ato Convocatório nº 01/2018, pelos motivos de fato e de direito 

supramencionados, consubstanciado nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Tem-se, por consequência, prejudicados os recursos administrativos pendentes de 

apreciação. 

 

Governador Valadares, 21 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

_____________________________     ____________________________                                         
Ricardo Alcântara Valory      Fabiano Henrique Da Silva Alves 
       Diretor Geral                                                    Diretor Técnico 


