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                          DECRETO Nº 041/2018, DE 13 DE AGOSTO DE 2019. 

 
 

“DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 039/2017 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 
E, CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO PREVISTO NO 
ANO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
 

Considerando a realização do Processo Licitatório nº 039/2017, na modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2017, onde se buscava a contratação de empresa 
especializada para a realização de concurso público no Município de Vargem 
Bonita; 

 
 

Considerando as inúmeras intercorrências verificadas no decorrer do referido 
processo licitatório, as quais acabaram gerando a ação judicial autuada sob o nº 
0300453-11.2017.8.24.0218, que tramita na Vara Única da Comarca de 
Catanduvas; 

 
 

Considerando que em decorrência da ação judicial nº 0300453-
11.2017.8.24.0218, o Juízo da Vara Única de Catanduvas determinou 
liminarmente a suspensão do certame desde a data de 14/08/2017; 

 
 

Considerando a sentença emitida no processo judicial nº 0300453-
11.2017.8.24.0218, a qual determinou a desclassificação de duas licitantes por 
suposto equívoco procedimental na apreciação de sua documentação; 

 
 

Considerando que em decorrência da medida deferida no processo judicial nº 
0300453-11.2017.8.24.0218, o certame ficou suspenso por aproximadamente 02 
(dois) anos, impossibilitando a Municipalidade de realizar o Concurso Público 
previsto; 

 
 

Considerando que no decorrer dos últimos dois anos, vislumbrou-se uma 
notória modificação da necessidade de contratação de profissionais para integrar 
o quadro de servidores do Município de Vargem Bonita; 

 
 

Considerando que inúmeros cargos anteriormente previstos no procedimento 
licitatório suspenso, os quais seriam objetos de concurso público, não mais 
necessitam de provimento, bem como, outros cargos não constantes no 
procedimento licitatório necessitam de urgente provimento; 
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Considerando que o Processo Licitatório nº 039/2017 não mais corresponde à 
busca da contratação ideal que necessita a Municipalidade, diante do grande 
transcurso do tempo, principalmente;  

 
 

Considerando o Princípio da Autotutela Administrativa, fundamentado no 
poder/dever da Administração zelar pela legalidade e conveniência de seus 
próprios atos;  
 

 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita de Vargem 
Bonita (SC), no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do 
Município de Vargem Bonita: 

 
 

DECRETA 
 
        

Art. 1º - Fica revogado o Processo Licitatório nº 039/2017, na modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2017, bem como, cancelado o Concurso Público inicialmente previsto 
no ano de 2017. 

 
Art. 2º - Fica a Administração Municipal autorizada a proceder nova análise de 

necessidade/conveniência da contratação de servidores públicos para o quadro efetivo da 
Municipalidade, sendo que, após a devida adequação, poderá lançar novo certame para promover 
a contratação de empresa especializada para promover o regular Concurso Público. 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

   Vargem Bonita, 13 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 
Prefeita Municipal 

 
 
 

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 14/08/2019, de 

acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 

 

 
 

 


