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DECRETO Nº 895/2011, DE 30 DE MAIO DE 2011.

“Anula o Processo Licitatório n° 26/2011, 
m o d a l i d a d e  P r e g ã o  P r e s e n c i a l  n °  
16/2011, e dá outras providências.

HELIO CÉSAR WENDT, Prefeito Municipal de Itaiópolis, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII artigo 71 e artigo 
72, da Lei Orgânica do Município de Itaiópolis, de 03 de abril de 1990, combinado com 
os artigos 40, incisos I e VI, 41 e 49, ambos da Lei n. 8666, de 21 de junho de 1993, e;

CONSIDERANDO q u e  o  M unicípio, instaurou Processo Licitatório n. 
26/2011, na modalidade Pregão Presencial n° 16/2011, visando a aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cortinas, equipamentos, cobertores infantis, 
edredons, material de cama e banho; 

CONSIDERANDO a constatação do fato de que, devido a uma falha do 
sistema operacional, as empresas participantes do processo licitatório nº 26/2011, na 
modalidade Pregão Presencial n.º 16/2011, que receberam o edital via e-mail, tiveram 
acesso aos preços previstos, em detrimento dos participantes que retiraram edital pelo 
sítio – que não obtiveram a referida informação, o que gerou situação de descompasso 
entre os participantes, haja vista a desigualdade de condições de competição entre eles.

CONSIDERANDO que tal fato violou os Princípios da Impessoalidade e da 
Isonomia, imperativos sobre as licitações públicas, os quais estabelecem que todos os 
participantes e interessados na licitação devem receber tratamento idêntico.

CONSIDERANDO, por fim, o contido na Súmula 473 do egrégio Supremo 
Tribunal Federal, segundo a qual: “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”, como é o caso em 
apreço;

DECRETA:

Art. 1º. Fica anulado integralmente o Processo Licitatório n° 26/2011, 
modalidade Pregão Presencial n° 16/2011, que tem por objeto a aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cortinas, equipamentos, cobertores infantis, 
edredons, material de cama e banho, para as Escolas do Ensino Fundamental, Centros 
de Educação Infantil e Pré Escolas do Município.

Art. 2º. Determino a repetição do Processo Licitatório, na modalidade 
cabível, para aquisição dos equipamentos e materiais objeto do processo anulado, 
escoimado dos vícios que determinaram o presente ato.
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Itaiópolis, 30 de maio de 2011.

HELIO CÉSAR WENDT
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado o presente Decreto na Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças, nesta data.

RAUL FERREIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças.


