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ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

 
DECRETO N° 157, DE 11DEOUTUBRO DE 2017. 

 
 
 

REVOGA O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2017 – 
TOMADA DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA Nº 03/2017, DO MUNICÍPIO DE 
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 
O PREFEITOMUNICIPAL JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES,no uso de suas atribuições legais conferidas 

no disposto dos Incisos I, XXII, XXVI e XXXIII, do Artigo 58, da Lei Orgânica do Município e c/c o Artigo 49, 
da Lei das Licitações nº 8.666, e 

 
CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e 

funcionamento da administração municipal e ainda o direito aos Municípios de Legislar sobre assuntos de 
interesse local, nos termos do Inciso I, do Artigo 30 da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme determina o Artigo 37, da Constituição 
Federal; 

 
CONSIDERANDO o Processo Licitatório nº 58/2017, na Modalidade Tomada de Preços para 

Serviços de Engenharia nº 03/2017, do Município de Balneário Arroio do Silva, que objetiva a contratação 
de Empresa Especializada no levantamento topográfico georeferenciado de duas áreas de terras e 
cadastramento imobiliário georeferenciado das unidades contidas nestas áreas, sendo a primeira Praia do 
Lúcio e segunda Praia do Melão, ambas localizadas no Município de Balneário Arroio do Silva – Santa 
Catarina, conforme Termo de Referência e demais documento em anexo, com o objetivo de instruir os 
autos n° 06.2016.00003306-4-4 e autos 0237/2016/05PJ/ARA; 

 
CONSIDERANDO que em data de 09/10/2017, a Secretaria de Planejamento Urbano, Indústria e 

Comércio, realizou a revisão do referido processo licitatório, verificando que os serviços constantes do 
Termo de Referência podem ser realizados por outros profissionais, além do Engenheiro Agrimensor, 
descrito no item 7.c do Termo de Referência, nos termos da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1979 do 
CONFEA;  

 
CONSIDERANDOque o Edital de Licitação em epígrafe pode restringir a participação de 

interessados que possuam em seus quadros, profissionais devidamente habilitados para a execução dos 
serviços ora solicitados, oportunizando a contestação administrativa de sua interpretação e evidenciando 
possibilidades de judicialização do certame, com comprometimento da tramitação normal do processo 
licitatório e instauração de insegurança jurídica sobre o êxito da contratação para atendimento da 
necessidade pública evidenciada, em correspondente prejuízo ao interesse público;  

 
CONSIDERANDO o excepcional interesse público em decorrência da impressão do respectivo edital; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Súmula 473 do STF, lavrada nos seguintes termos: "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 finalmente a necessidade administrativa, na questão,  



 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 

 

 

Av. Santa Catarina, nº 1122 – Centro – Fone/Fax: (48) 35261445 – CEP 88914-000 – Balneário Arroio do Silva - SC 

E-mail: administracao@arroiodosilva.sc.gov.br Site: www.arroiodosilva.sc.gov.br 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1ºFica Revogada a licitação decorrente do Processo Licitatório nº 58/2017, na Modalidade 
Tomada de Preços para Serviços de Engenharia nº 3/2017, do Município de Balneário Arroio do Silva, 
objetivando a contratação de empresa especializada no levantamento topográfico georeferenciado de duas 
áreas de terras e cadastramento imobiliário georeferenciado das unidades contidas nestas áreas, sendo a 
primeira Praia do Lúcio e segunda Praia do Melão, ambas localizadas no Município de Balneário Arroio do 
Silva – Santa Catarina, conforme Termo de Referência e demais documento em anexo, com o objetivo de 
instruir os autos n° 06.2016.00003306-4-4 e autos 0237/2016/05PJ/ARA. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

 
Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva, em 11 de outubro de 2017. 

 
 
 
 

JUSCELINO DA SILVA GUIMARÃES 
Prefeito Municipal 

 
Registrado e Publicado o presente Decreto na Secretaria de Administração e Finanças, em 11 de 

outubro de 2017. 
 
 

 
FELIPE KELLER 

Secretário de Administração e Finanças 


