
Criada pela Resolução Nº 1090/2013 - Órgão O!cia l de Publ icação do Poder Legis lat ivo de Sete Lagoas /MG

A N O V I I - N ° 1 1 3 7 - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 9w w w . s e t e l a g o a s . m g . l e g . b r

DIÁRIO DO

LEGISLATIVO
EXPEDIENTEMESA DIRETORA (201 /20 )9 20

PARLAMENTAR                                            PARTIDO        CARGO

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves                   PRB              Presidente

Alcides Longo de Barros - Pr. Alcides PP 1º Vice-Presidente

Rodrigo Braga da Rocha 2º Vice-PresidentePV

Marli Aparecida Barbosa - Marli de Luquinha SC           1ª aP Secretári

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO DE SETE LAGOAS
Órgão O cial da Câmara Municipal de Sete Lagoas, ( )! MG
Criado pela Resolução nº 1090 de 18 de setembro de 2013.
Edição, impressão e disponibilização:
Secretaria Especial de Comunicação - Câmara Municipal de Sete Lagoas
Secretaria Executiva  - Câmara Municipal de Sete Lagoas
Procuradoria Geral  - Câmara Municipal de Sete Lagoas
Rua Domingos Louverturi, 335, São Geraldo - Telefone: (31) 3779- 6333
Cópias do Diário do Legislativo podem ser obtidas no portal da Câmara Municipal
Acesso ao Diário O cial: http://setelagoas.mg.leg.br  - Autoridade Certi cadora! ! SERPRORFB
A Câmara Municipal, por meio da Secretaria Executiva, manterá no saguão da Casa Legislativa, por 30
(trinta) dias, e em arquivo próprio na Secretaria, para consulta, a via impressa do “Diário do Legislativo”.

Página 01

EXTRATO (S) DE CONTRATO (S)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO DO
ART. 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI NACIONAL Nº 8.666, DE 1993, TORNA PÚBLICO
AOS INTERESSADOS A CELEBRAÇÃO DO (S) SEGUINTE (S) INSTRUMENTO (S):

CONTRATO AMINISTRATIVO 44/2019
OBJETO Locação de espaço aproximado de 15,00 m²

CONTRATANTE Câmara Municipal de Sete Lagoas

CONTRATADA Bela Vista Clube

RESCISÃO DE CONTRATO 30/11/2019

DATA 20/11/2019

ASSINANTES
Cláudio Henrique Nacif Gonçalves, Presidente da Câ mara e

Marcos Dias Machado, representante da contratada

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 66/LICITAÇÃO/2019
OBJETO Permissão de espaço específico para instalação de lanchonete

CONTRATANTE Câmara Municipal de Sete Lagoas

CONTRATADA Matheus Henrique Araújo Mendes

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2019

CONCORRÊNCIA 01/2019

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
A partir da data de assinatura deste termo a permissionária fará o

pagamento da exploração do espaço público diretamente a esse

Poder Legislativo.

DATA 27/11/2019

ASSINANTES
Cláudio Henrique Nacif Gonçalves, Presidente da Câmara e

Matheus Henrique Araújo Mendes, representante da contratada

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2019

PROCESSO LICITATÓRIO 29/2019
PREGÃO PRESENCIAL 24/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 29/2019,
instaurado na modalidade pregão presencial nº 24/2019, cujo objeto é o
Gerenciamento de combustível para frota de veículos desta Casa, torna público aos
interessados a resposta ao questionamento formulado, valendo para todos os
efeitos legais.

1. Pergunta: Entendemos que, alternativamente à convocação para assinatura do
Contrato, o referido documento poderá ser encaminhado para assinatura ou aceite
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico. Desta maneira estamos, corretos no entendimento?

Resposta: Sim.

Sete Lagoas, 3ª feira, 10 de dezembro de 2019.
JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS – FEMM E CÂMARA

MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG.

Partícipes do Termo:
Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG.
Fundação Educacional Monsenhor Messias – FEMM.

Objeto:
Constitui objeto do presente instrumento à cooperação técnico/administrativa a
ser prestada pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR MESSIAS – FEMM. à
CÂMARA MUNICIPAL, em atividades inerentes à realização do Programa Câmara
Ação.

Vigência:
O prazo de vigência deste Termo de Cooperação será a partir da data de sua
publicação até julho de 2020.

Sete Lagoas, 10 de dezembro de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM GRUPO
DE CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA E CÂMARA MUNICIPAL DE SETE

LAGOAS/MG.

Partícipes do Termo:
Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG.
Grupo de Convivência Dona Dochinha.

Objeto:
Constitui objeto do presente instrumento à cooperação técnico/administrativa a
ser prestada pelo GRUPO DE CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA à CÂMARA
MUNICIPAL, em atividades inerentes à realização do Programa Câmara Ação.

Vigência:
O prazo de vigência deste Termo de Cooperação será a partir da data de sua
publicação até julho de 2020.

Sete Lagoas, 10 de dezembro de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara
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Processo Licitatório nº 29/2019
Pregão Presencial nº 24/2019

Gerenciamento, controle e aquisição de combustível

Por entender que o presente processo licitatório, modalidade pregão
presencial nº 29/2019, contraria a legislação aplicada às licitações públicas a
pessoa jurídica Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli, aviou peça
denominada impugnação ao edital, alegando, em síntese, que

2. DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS

2.1. DA NECESSIDADE DE SE EXIGIR BALANÇO PATRIMIONIAL E
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

É fato que a prestação de serviço que se objetiva contratar com a licitação
em tela possui características atípicas, se diferenciando dos demais tipos de
prestação de serviço comum. Isso porque, a atividade de gerenciamento de
abastecimento é caracterizada, em sua essência, pela intermediação, ou seja, não
há o fornecimento direto de combustível por parte da empresa gerenciadora
contratada, mas sim, por parte dos postos combustíveis credenciados. Isso se revela
mais do que óbvio com a simples leitura do objeto.

Ocorre que, à luz do %uxo de operações que a atividade de
gerenciamento necessariamente tem que seguir, torna-se impossível executar um
contrato desta espécie sem o mínimo de solidez econômico-!nanceira, a!nal, a
contratada precisará ter “caixa” para arcar com os valores provenientes dos
abastecimentos que se realiza.
(...)

A não exigência de apresentação de balanço patrimonial, pelos
licitantes, deixa sob luzente evidência o risco de haver prejuízo ao interesse público.
Instrumento convocatórios sem essa exigência abrem margem para empresas
“aventureiras” participarem do certame.

Outra omissão que é sinônimo de insegurança na contratação que
merece destaque é a ausência de comprovação da quali!cação técnica. Não há
como se pensarem contratar uma empresa para prestar essa espécie de serviço sem
a exigências de comprovação de qualquer experiência anterior. Isso é sinônimo, sem
sombra de dúvidas, de mais uma insegurança gritante na contratação.
(...)

Em fundamentado parecer o assessor jurídico lotado no setor de
licitações opinou no sentido de receber a peça intitulada impugnação ao edital, uma
vez que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade.

É o relatório. DECIDO.

Acolho a manifestação da assessoria jurídica no sentido de receber a
impugnação ao edital porque atendeu na íntegra os pressupostos de
admissibilidade.

Inicialmente registre-se que o presente certame licitatório foi instaurado
na modalidade pregão presencial, portanto, está submetido às normas da Lei
Nacional nº 10.520, de 2002 , a qual será o norte para decisão da presente
impugnação ao edital.

Insurge a impugnante que o edital regente do pregão presencial em
análise não exige dos licitantes a comprovação da quali!cação técnica e da
quali!cação econômica !nanceira, avocando, para tanto, o descumprimento às
regras da lei geral das licitações, notadamente os artigos 27 e 30.

Como dito acima, o presente certame está sob a batuta da Lei Nacional nº
10.520, de 2002. Esta modalidade de licitação foi instituída para a aquisição de
bens e serviços comuns, como é o caso do objeto deste certame, o que dispensa a
exigência de determinados documentos para a fase habilitatórias, uma vez que os
serviços não são complexos a ponto de desvirtuar sua condição de comum.

Vejamos o comando do art. 4º, inciso XIII da lei regente do pregão.

XIII - a habilitação far-se-á com a veri!cação de que o licitante está em
situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais,
QUANDO FOR O CASO, com a comprovação de que atende às exigências do edital
quanto à habilitação jurídica e quali!cações técnica e econômico-!nanceira;

DECISÃO DE ATO IMPUGNATÓRIO AO EDITAL “QUANDO FOR O CASO”. Diz a lei.

Por se tratar de prestação de serviço considerado comum, conforme
dispõe a lei regente, porque nada mais é que gerenciar e controlar a aquisição de
combustível, a exigência de quali!cação técnica não se aplica, não é o caso. O
serviço objeto desta licitação não é complexo, como pretende fazer valer a
impugnante, a ponto de se exigir das licitantes proponentes a comprovação de
sua quali!cação técnica. Irá a futura contratada gerenciar o consumo de
combustível através de um sistema usualmente utilizado no mercado, o que por si
só dispensa a comprovação técnica.

Quanto a comprovação da quali!cação econômico !nanceira é
su!ciente, para !ns de habilitação no certame, saber se a licitante está ou não
com pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência. Não sendo a
impugnante a fornecedora do objeto, no caso o combustível, mas, somente quem
irá gerenciar e controlar o seu fornecimento, dispensável é exigir outra forma de
comprovação desta quali!cação.

Vale aqui transcrever a lapidar lição do Mestre e Jurista JAIR EDUARDO
SANTANA, in “Pregão Presencial e Eletrônico – Sistema de Registro de Preço”,
Editora Fórum, 4ª edição, Belo Horizonte, 2014, p. 256:
(...)

A habilitação revela-nos em última análise a quem será eventualmente
adjudicado e homologado o objeto do certame. E mais uma vez devemos lembrar
que o instituto se insere neste momento no pregão, cujo procedimento é especial,
informado que está por normas e princípios diversos daqueles atraídos para as
“licitações convencionais”.

Partindo de tal pressuposto, lógico que no pregão não se deve, via de
regra, estabelecer exigências de habilitação que não guardem correspondência
com o respectivo objeto.

Exemplo que repetidamente temos utilizado é: se a Administração
Pública vai adquirir uma caixa de fósforos, por certo não deve exigir
demonstrativos contábeis do licitante vencedor (índices de liquidez e solvência,
etc.). O despropósito do exemplo é intencional, pois lamentavelmente muitas
unidades administrativas fazem do pregão - no particular caso da habilitação -
uma verdadeira concorrência para obra de grande vulto.. E a crítica não é de
cunho teórico, pois, se isso ocorre, sendo excessivas as exigências, alija-se do
procedimento muitos potenciais interessados.. Fere-se, no mínimo, a isonomia e
a competitividade.

A lição do mestre vem calhar a questão ora decidida.

Diante do exposto, hei por bem julgar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL mantendo inalteradas as cláusulas neles constantes,
nos termos retro fundamentados, determinando à pregoeira que se dê
prosseguimento ao processo nos moldes em que foi divulgado.

De!ro o pedido da impugnante para obtenção de cópias completas
dos documentos constantes nos autos, devendo, contudo, arcar com as despesas
xerográ!cas, nos termos do art. 63 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993, aplicado
subsidiariamente a esta modalidade de licitação naquilo que com ela não
confrontar.

Sete Lagoas, 10 de dezembro de 2019.

CLÁUDIO HENRIQUE NACIF GONÇALVES
Presidente do Poder Legislativo Municipal


