
 

 

DESPACHO DE REVOGAÇÃO 
 

 
O Prefeito do Município de Nova Lima no uso das atribuições que lhe 

confere o artigo 49, da Lei nº 8.666/93 e considerando que; 
 
Foi publicado o processo licitatório Pregão Presencial nº 144/2019, cujo 

objeto consististe na “contratação de empresa especializada para executar instalação 
em tela no Viaduto sobre o Ribeirão dos Cristais, MG 030, no Município de Nova Lima”; 

 
Em sessão realizada no dia 04 de outubro de 2019, duas empresas 

entregaram propostas para a referida licitação: FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
(R$573.699,07) e CONSTRUTORA CNT – EPP (R$433.142,80); 

 
Nenhuma empresa ofertou lance, sendo que a licitante que apresentou 

a melhor proposta foi inabilitada por não ter apresentado as certidões negativas 
ESTADUAL e FEDERAL dentro do envelope de habilitação. Negociado com a empresa 
que ficou em segundo lugar, esta melhorou a sua proposta para R$572.199,07. Assim, 
como seu preço estava dentro do valor estimado pelo setor requisitante, o pregoeiro 
deu prosseguimento ao certame, com a abertura do envelope de habilitação; 

 
Por se tratar de documentos de natureza técnica, o pregoeiro 

encaminhou os autos ao setor de engenharia para a emissão de parecer técnico de 
modo a subsidiar a decisão do pregoeiro. Assim, após análise feita pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão, a licitante recorrente foi declarada inabilitada, 
por não comprovar a execução de serviço similar ou superior ao objeto da licitação, 
conforme descrito no edital; 

 
Inconformada com a decisão do pregoeiro, a licitante apresentou 

recurso administrativo, pugnando pela reforma da decisão recorrida, habilitando-a 
para prosseguir no certame. Contudo, por não ter apresentado fato novo a ser 
analisado, requerendo apenas a reavaliação dos documentos de capacidade técnica 
apresentados, seu recurso foi julgado improcedente; 

 
Após a publicação do julgamento do recurso administrativo, a recorrente 

apresentou pedido de reconsideração, argumentando que o pregoeiro manteve a 
inabilitação da recorrente de forma monocrática, sem enviar novamente o recurso ao 
setor técnico para reanálise do objeto do recurso; 

 
A inabilitação da empresa recorrente se pautou em parecer técnico 

elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, sendo que, no recurso 
administrativo apresentado, a empresa não apresentou nenhum elemento específico 



 

 

para apreciação do setor de engenharia, requerendo genericamente a reanálise dos 
seus documentos, razão pela qual seu recurso não foi provido; 

 
Os representantes legais das duas únicas empresas participantes 

possuem o mesmo sobrenome: Fabrício Cunha Fahel (CONSTRUTORA CNT - EPP) e 
Talita Cunha Fahel (FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA) e as propostas comerciais foram 
feitas observado formatação parecida, inclusive com carimbo de numeração, 
cabeçalhos e rodapés semelhantes, variando apenas os dados das empresas. Contudo, 
tal constatação, por si só, não afasta a lisura das propostas apresentadas, nem constitui 
prova de má-fé por parte das licitantes, pois, no direito brasileiro, há a presunção de 
boa-fé, devendo a má-fé ser comprovada. Tal constatação, repita-se, não é acusação de 
má-fé por parte das empresas, constituindo apenas de uma anotação necessária para 
fins de registro. Caso fosse o caso de se prosseguir com o processo, recomendar-se-ia a 
notificação das empresas participantes para prestar esclarecimentos; 

 
A licitante CONSTRUTORA CNT – EPP foi inabilitada por não apresentar 

certidões negativas ESTADUAL e FEDERAL dentro do envelope de habilitação, fato este 
que poderia ser verificado por simples diligência efetuada na hora pelo pregoeiro, eis 
que as Fazendas Públicas do Estado de Minas Gerais e da União disponibilizam a 
consulta on line da situação fiscal dos contribuintes; 

 
A inabilitação da empresa CONSTRUTORA CNT – EPP poderia gerar um 

prejuízo de R$139.056,27  (cento e trinta e nove mil, cinquenta e seis reais e vinte e 
sete centavos) para a Administração Pública, considerando-se a diferença entre as 
propostas apresentadas; 

 
A licitante FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, por sua vez, foi inabilitada 

por não comprovar os requisitos de capacidade técnica; 
 
O edital de licitação é falho ao não especificar os requisitos de 

capacidade técnica exigidos, deixando de indicar expressamente quais seriam os 
serviços iguais, similares ou superiores ao objeto licitado, bem como deixando de 
determinar, se for o caso, o quantitativo mínimo, observando-se os itens de maior 
relevância e valor significativo e limitando os quantitativos a 50% do total licitado. Tal 
especificação é essencial em se tratando de licitação para a contratação de obras e 
serviços de engenharia; 

 
A exigência genérica em relação ao atestado de capacidade técnica 

tornou inviável a análise dos documentos de habilitação apresentados e pode ter 
prejudicado a competitividade do certame, na medida em que muitas empresas podem 
não ter participado do pregão, por não ter conseguido comprovar a execução de todos 
os itens constantes da planilha orçamentária; 

 



 

 

A Administração Pública tem o poder/dever de revisar seus atos quando 
eivados de vícios de nulidade ou danosos aos interesses públicos; 

 
A Súmula 473, do STF que entende que: “A Administração pode anular 
seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” 
 
DECIDE: 

 
Pelos motivos elencados acima, REVOGAR o Processo Administrativo nº 

272/2019 - Pregão Presencial nº 144/2019. 
 
Certifique, cumpra-se os atos decorrentes. 
 
Nova Lima, 23 de março de 2020. 

 
 
 

VITOR PENIDO DE BARROS 
Prefeito 


