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DECRETO Nº 56, DE 06 DE ABRIL DE 2021.

“Dispõe sobre a revogação do
Processo Licitatório nº 28/2021 Pregão Presencial nº17/2021.”
GERVÁSIO MACIEL, Prefeito de Ituporanga/SC, no uso de suas atribuições legais;
Considerando que o art. 49 da Lei Federal 8.666/93, que trata da revogação do procedimento é de uma
clareza exemplar no momento em que dispõe:
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.
Considerando que a Administração Pública tem o poder-dever, com ou sem provocação, de anular o ato
administrativo, sem que isso se constitua em ato de ilegalidade ou abuso de poder, lição assentada pelo
STF no enunciado das Súmulas 346 e 473;
Considerando que a Administração Pública, pelo princípio da autotutela, possui o poder de controlar os
próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos; e
Considerando a justificativa de revogação da Secretária da Agricultura e Meio Ambiente fls. 155-157;
DECRETA:
Art. 1º. A REVOGAÇÃO do Processo Licitatório nº 28 de 08 de março de 2021 – Pregão Presencial
nº17/2021, cujo objeto é a contratação de empresa capacitada a realizar o licenciamento para a
implantação de estradas públicas no Parque do Salto e renovação da Licença do Centro de Triagem de
Resíduos Sólidos Urbanos localizados neste município.
Art. 2º. Publique-se no órgão oficial.
Ituporanga, 06 de abril de 2021.
GERVÁSIO MACIEL
Prefeito de Ituporanga
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LAURA CELLARIUS
Secretária da Administração
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