
     DECRETO Nº 028/2020, DE 11 DE MAIO DE 2.020. 

 

 

                               “Dispõe sobre o Cancelamento do Concurso Público nº 01/2020”.  

 

 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito Municipal de 

Santa Salete, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, etc. 

 

                           CONSIDERANDO que, para realização do Concurso Público nº 

001/2.020, em todas as suas fases, ou seja, desde abertura do certame até o 

encerramento, foi contratada empresa especializada, através do procedimento 

licitatório nº. 026/2019; 

 

                            CONSIDERANDO que, o objeto do contrato é a realização de 

Concurso Público, para o preenchimento de cargos públicos, que no entanto, foi 

questionado judicialmente mediante provocação de Ação Popular (Processo nº 

1000734-18.2020.8.26.0297); 

 

                             CONSIDERANDO que, a referida decisão judicial acarretaria 

novas despesas, originalmente não previstas pelos contratantes;  

 

                             CONSIDERANDO que, uma vez oficiada a respeito do assunto, 

a empresa contratada encaminhou no último dia 05 de maio, Ofício a esta 

Administração (Ofício nº 006/2020), esclarecendo que diante da decisão judicial, 



não tem mais interesse no prosseguimento da contratação e pediu a rescisão do 

contrato nº 058/2019;     

 

                               CONSIDERANDO estar ajustada à titularidade do Município 

contratante a faculdade de, em havendo preenchimento das hipóteses definidas 

legalmente, levar a efeito a Rescisão do referido termo de contrato; 

 

                               CONSIDERANDO a efetiva formalização da rescisão do 

contrato  havido entre a Municipalidade e a Empresa Contratada, nos termos do 

Artigo 78, inciso XII, da Lei Nº 8.666/93; 

 

                                          CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa, 

fundamentado no poder/dever de zelar pela legalidade e conduta se seus atos, 

podendo revogá-los a qualquer tempo.  

 

                                           CONSIDERANDO a verificação da necessidade de 

adequações no certame, e para tanto necessita que tal seja efetivamente 

realizado por empresa especializada em realização de Concursos Públicos; 

  

                                            CONSIDERANDO a ocorrência de Rescisão do contrato 

com a empresa responsável pelo certame; 

  

                                            CONSIDERANDO que a Administração Pública pode fazer 

cessar os efeitos de seus atos, em determinadas circunstâncias e por determinado 

tempo, embora mantendo o ato, para oportuna restauração e operatividade.  

 



                                                 CONSIDERANDO que a Administração Pública deve 

pautar suas ações em observância aos princípios constitucionais da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

 

                                                 CONSIDERANDO que, o controle administrativo é todo 

aquele que o Poder Executivo exerce sobre suas próprias atividades, visando a 

mantê-las dentro da lei e para atender as finalidades públicas. 

 

                                                           DECRETA:  

 

Artigo 1º - Fica cancelado o concurso público número 

001/2020, da Prefeitura Municipal de Santa Salete-SP. 

 

 Artigo 2º - Fica autorizada a devolução dos valores cobrados 

pela inscrição, devendo o candidato enviar seus dados à Tesouraria desta 

Municipalidade, cujo ressarcimento do valor, será feito até o prazo de 30 (trinta) 

dias, do recebimento dos dados bancários no Setor acima.  

 

 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário.  

 

Artigo 4º – Ao presente Decreto deve ser dada ampla 

divulgação, fazendo-o publicar no Diário Oficial do Município, Portal Eletrônico e 

demais meios oficiais de comunicação do Município, bem como deve ser enviado 

e-mail a todos os candidatos. 

 



Santa Salete, 11 de maio de 2020. 

 

 

Jeder Fabiano Santiago Souza  

Prefeito Municipal  

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA. 

 

 

CARLOS EDUARDO DO ESPÍRITO SANTO 

                 Chefe de Gabinete  

 

 

 

 

 

 

 


