
 

 

DECRETO Nº 003/2021       

                                   

REVOGA O EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2021 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER, Presidente do Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONDER, no uso de suas atribuições legais e em 

conformidade com a legislação em vigor,  

CONSIDERANDO que o Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional – CONDER, deflagrou o Processo Licitatório nº 05/2021, Pregão 

Eletrônico nº 04/2021 – Registro de Preço para futura e eventual aquisição de pneus e correlatos, 

pelos municípios consorciados;  

CONSIDERANDO a interposição de Representação junto ao Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina e a decisão proferida pelo órgão no Processo REP 

21/00078008 determinando a sustação cautelar do processo licitatório acima referido; 

CONSIDERANDO o descrito no artigo 49, da Lei 8.666/93 que expõe 

“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 as Súmulas do STF, Súmula 346 “A administração 

pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” e a Súmula n° 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.”; 

CONSIDERANDO que o CONDER pode rever seus atos, por razões 

de conveniência e interesse público; 



 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica REVOGADO, o Processo Licitatório nº 05/2021, Pregão 

Eletrônico nº 04/2021 – Registro de Preço, em sua integralidade, em acatamento a decisão cautelar 

proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nos autos REP 21/00078008. 

Art. 2º - Dê-se ampla divulgação ao presente ato, inclusive com publicação 

junto ao Diário Oficial dos Municípios – DOM.  

Art. 3º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.   

 

São Miguel do Oeste/SC, 16 de fevereiro de 2021.  

  

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER 

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul 


