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DECRETO N°. 3.533, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2016.

"Dispõe sobre nulidade do Processo Administrativo n° 23/2016 - modalidade Pregão
Presencial por Registro de Preço n° 10/2016, que tem seu objeto o registro de preço para aquisição
de kits de uniforme escolar (kits de traje para o ano letivo de 2016), e dá outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei etc.

CONSIDERANDO que foi aberto Processo Administrativo n° 23/2016 - modalidade
Pregão Presencial por Registro de Preço n° 10/2016, que tem seu objeto o registro de preço para
aquisição de kits de uniforme escolar (kits de traje para o ano letivo de 2016);

CONSIDERANDO que a Empresa D.Costa Neto Distribuidora e Serviços EPP.,
interpôs impugnação ao edital de licitação do processo acima referenciado, junto ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, alegando aglutinação, no objeto, de
produtos de distintas naturezas, e, bem assim, contra as dificuldades impostas para
acesso ao edital.

CONSIDERANDO que em conformidade com o Parecer Jurídico expedido pela
servidora Cristiani Aparecida de Oliveira - Procuradora Jurídica do Departamento de
Licitações, efetuou revisão nos atos e se posicionou pela anulação do referido processo
pela questão de legalidade;

CONSIDERANDO as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, define
que a Administração Pública poderá de ofício, declarar a nulidade de seus próprios
atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais porque deles não se originam
direitos.

CONSIDERANDO que na conclusão do Parecer Jurídico expedido pela
Procuradora Jurídica Cristiani, a mesma entende ser o caso de anulação de ofício do
procedimento licitatório em razão de vicio de ilegalidade, com fulcro do artigo 3°
"caput" da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 37 da Constituição Federal, para que depois
de decorrido prazo para eventuais recursos seja instaurado novo processo licitatório.

DECRETA:

Art. 1° Fica declarada a nulidade do Processo Administrativo n° 23/2016 - modalidade
Pregão Presencial por Registro de Preço n° 10/2016, que tem seu objeto o registro de preço para
aquisição de kits de uniforme escolar (kits de traje para o ano letivo de 2016).

Art. 2° - Determino a Divisão de Licitações e Contratos quando da elaboração de novo
edital de licitação para aquisição de uniformes escolares, a estrita observância ao artigo 3° da Lei
Federal n° 8.666/93, com descrição pormenorizada de cada item, julgamento por item e amplo
acesso ao edital de licitação. CL
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Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4° Ficam revogadas as disposições em contrário.
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Buritama/SP, 22 de fevereiro de ^16, 98 anos de Fundação e 67 anos de
Emancipação Política.

IZAIR PÔS SANTOS TEIXEI1
Prefeito Municipal

ANIZIO ANTONIOJX^ SILVA
Diretor do DêptõTvíunkipal de Desenyxflvin4nto.Econômico, Agricultura e Meio Ambiente

CRISTIANI APARECIDA DE pLIVEIRA STELA REGINA CARDOSO
ProcuradoralJurídico Diretora da Divisão de Licitação e Contratos

Publicado na Divisão de Expediente do Governo do fylunicípio de Büritama, na data
supra, por afixação em local de costume.

MARIA Q|J§£IprNOBRE SANTOS
ncarregada de Secretarj
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