
 

DECRETO Nº 41 DE 06 DE JULHO DE 2020 

 

 

 

“Dispõe sobre a revogação de processo de 

licitação”. 

 

 

SERGIO LUIZ CALEGARI, Prefeito de 

Lacerdópolis, Estado de Santa Catarina, no uso 

das atribuições legais, e 

 

 

CONSIDERANDO as Súmulas 346 (“A Administração pública pode declarar a nulidade 

dos seus próprios atos”) e 473 (“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”) do Supremo Tribunal Federal (STF); 

 

CONSIDERANDO o art. 49 da Lei 8.666/93 (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); 

 

CONSIDERANDO a impugnação/pedido de explicações apresentado por CONSTRUTORA 

DECA LTDA EPP na data de 29 de maio (disponível em: 

https://www.lacerdopolis.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/79238/codLicitaca

o/163780); 

 

CONSIDERANDO o relatório/ata de reunião elaborado pelo Fiscal de Obras Municipal, 

secretário da pasta, engenheiros da AMMOC e este prefeito, datado de 1º de junho, na qual se 

analisou a impugnação da empresa DECA, cujo consenso foi de que são necessárias 

alterações nos projetos e planilhas orçamentárias da obra, além da exclusão da participação do 

Município de Lacerdópolis na execução da obra; e, 

 

CONSIDERANDO a ata assinada pela comissão de licitações datada de 03 de julho de 2020, 

na qual consta a recomendação de revogação do processo licitatório em virtude das 

significativas alterações; 

 



 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica revogado o processo de licitação n. 18/2020, edital de tomada de preços n. 

08/2020, emitido em 14/05/2020, cujo objeto é a contratação, com recursos próprios e/ou 

vinculados, através da Secretaria de Transportes e Obras do Município de Lacerdópolis, de 

empresa especializada para prestação de serviços e o fornecimento de todos os materiais e 

equipamentos necessários para a realização de obra de construção e reforma de galeria que 

visa a drenagem pluvial subterrânea e pavimentação em concreto na via que dá acesso à “Casa 

da Cidadania” e ao Posto Municipal de Saúde (UBS central) pelos fundos, localizada no 

Centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, conforme documentos que fazem parte integrante 

do edital, no valor máximo de R$ 395.993,92 (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e 

noventa e três reais e noventa e dois reais). 

 

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se. 

 

Registre-se. 

 

Comunique-se o setor de licitações e contratos, AMMOC e secretária respectiva com 

urgência. 

 

Proceda-se as alterações necessárias e lance-se o novo edital em tempo hábil, com vistas a não 

atrasar ainda mais o inicio das obras. 

 

Gabinete do prefeito de Lacerdópolis/SC, 06 de julho de 2020. 

 

 

SERGIO LUIZ CALEGARI 

Prefeito de Lacerdópolis 


