PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO”

GABINETE DO PREFEITO
PORTO FERREIRA

Chamada Pública nº 03/2019
OBJETO: CREDENCIAR pessoas jurídicas de direito privado interessadas na Aquisição de 19
(Dezenove) áreas de terras destinadas a instalação de empresas, respeitadas as limitações
legais e cumpridas as exigências constantes deste instrumento e da Lei Municipal nº 3.470, de
27 de Setembro de 2018, cujos lotes encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus.

TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA/SP, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os apontamentos trazidos a mim pelo Ofício 065/2019 subscrito pela
Senhora Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo acerca da ilegalidade apontada
pela Procuradoria Jurídica aliada a necessidade de readequação do ato convocatório do certame
supra referido, com vistas a melhor atender ao interesse da Administração Pública,

RESOLVE:

ANULAR o processo licitatório em epígrafe, fundamentada no art. 49, da Lei Federal
nº 8.666/93 c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público, objeto de análise durante os
trâmites do edital, deve ser considerado que, em se tratando de licitação, deve ser conveniente
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ao licitador, bem como à sociedade, possibilitar que participem um número maior de licitantes,
tendendo a aumentar a oferta na prestação de serviços, visando à obtenção de preço menor a
ser pago pelo Município.
E, partindo-se da premissa de que o objetivo maior do procedimento licitatório é a
persecução do interesse público, aliada à observância dos princípios da isonomia e igualdade
de tratamento e condições entre os participantes, tendo se verificado vícios no ato
convocatório, imperativo proceder a anulação do processo licitatório, supra referido, tendo em
vista a evidente inviabilidade de competição, relevante e prejudicial ao interesse público (boa
administração das fianças) a justificar a anulação, nos moldes da segunda parte do caput, do
art. 49, da Lei 8.666/93.
E ainda, com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos licitantes da
anulação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o
contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Proceda-se à abertura de novo processo licitatório.
Publique-se.
Porto Ferreira, 12 de junho de 2019

Rômulo Luís de Lima Ripa
Prefeito
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