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TERMO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 013/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017 

  

  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS 

DUMONT/MG, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO o parecer sugerindo a Anulação do Procedimento 

Licitatório 013/2017 - Pregão 006/2017 por possível ilegalidade por contrariar 

dispositivo da Lei Orgânica do Município de Santos Dumont;  

  

CONSIDERANDO que foi averiguado o parentesco dos sócios da 

Empresa BUFFET FERREIRA E KINGMA LTDA, uma das licitantes 

vencedoras do Pregão em epígrafe, com ocupante de cargo comissionado no 

Município, e que apesar de existir decisões do Tribunal de Contas acerca da 

possibilidade da participação em questão em processos licitatórios, a Lei 

Orgânica do Município de Santos em seu art. 80, II, “d” veda “O prefeito, o Vice 

Prefeito, os Vereadores, os Secretários, os ocupantes de cargos em comissão ou 

função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 

parentesco afim ou consanguíneo, até 2º grau, ou por adoção não poderão 

contratar com o Município, obras, serviços, compras e alienações, subsistindo a 

proibição até seis meses após findas as respectivas funções”, o que torna ilegal 

os atos da sessão, cujo vício é insanável; 

 

CONSIDERANDO que a referida empresa participou de todos os 

itens do Pregão 006/2017, influindo no resultado dos mesmos e, 

consequentemente, no final do certame;    

 

RESOLVE: 

Com fulcro no artigo 49 da Lei 8.666/93 ANULAR PROCESSO 

LICITATÓRIO 013/2017 - PREGÃO 006/2017, por ilegalidade ao contrariar o 

disposto na Lei Orgânica Municipal do Município de Santos Dumont, 

determinando-se, por conseguinte, a abertura de novo Procedimento Licitatório 

livre de vícios para contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de Buffet para três (03) Solenidades da Câmara Municipal de 

Santos Dumont (Entrega da Medalha Senador José Vieira Marques 2017, 

Título Cidadão Benemérito e Honorário 2017 e Moção de Aplausos e 

Honraria de Mérito Zumbi dos Palmares 2017). 

 

Santos Dumont-MG, 04 de setembro de 2017. 

 

 

Dorival Marcos de Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont 
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