
 
 

 

 

 

DECRETO N. 347/2021 

 

“ANULA PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ESPECIFICA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

 

GILBERTO ÂNGELO LAZZARI, Prefeito Municipal de 

Faxinal dos Guedes, Estado de Santa Catarina, no uso 

das atribuições de seu cargo e, em conformidade com 

os Incisos III e IV, do artigo 66, da Lei Orgânica do 

Município c/c o Inciso IX, artigo 38 da Lei Federal n. 

8.666/93 e suas posteriores alterações 

 

Considerando que, o município levou a efeito Processo 

Administrativo n. 0052/2021 – Pregão Presencial 

Sistema de Registro de Preços n. 0025/2021, cujo objeto 

era Contratação de Empresa de Radiodifusão – 

Frequência “AM”; 

 

Considerando, as regras atribuídas ao processo 

de licitação é a obediência restrita e exigente nas 

determinações do seu edital, que se relaciona 

diretamente com os seus participantes e com a 

Administração Pública, contudo, relendo a expressão 

“sendo necessária dez mil watts de potência ou mais”,  

contida na especificação quando da descrição inserida 

na solicitação de compras n. 1422/2021 que, originou a 

especificação do termo de referência do presente edital, 

que pela precaução de estarmos diante de um erro 

formal e/ou o material em licitação; 

 

Considerando, que falhas podem ocorrer em qualquer 

momento; 

 

 

 

 

https://blog.multirisco.com/seguro-garantia-para-licitacoes-como-funcionam-as-suas-regras/


 
 

 

 

 

Considerando, a Súmula 473 do STF que nos ensina: 

“...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...”. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1°. Anular o Procedimento Administrativo n. 

0052/2021 – Pregão Presencial Sistema de Registros de Preços n. 0025/2021, cujo 

objeto era prestação de serviços em empresa de radiodifusão “AM”, gerando seus 

efeitos ex nunc. 

 

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

Faxinal dos Guedes/SC, 30 de Julho de 2021. 

 

 

GILBERTO ANGELO LAZZARI 

Prefeito Municipal 

 


