
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 
    ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

Brumadinho, 23 de outubro de 2014 

 

NOTIFICAÇÃO 
 

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º011/2014 – PA: 1039/2014 

 

OBJETO RESUMIDO: OBRAS EXECUÇÃO DE MURO GABIÃO NA RUA JOSE ROCHA DA 

SILVA EM SUZANA – BRUMADINHO / MG. 

 

A Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, no ato de suas atribuições legais, tendo como referência o Parecer Jurídico nº 

423/2014 da fase externa do processo licitatório TP 011/2014, que recomenda a 

inabilitação da empresa R. Borges Construções Ltda Me considerando que a referida 

empresa descumpriu a exigência do item 4.1.6 do edital, constatando que a Certidão 

Negativa de Falência exigida no item 4.1.6 do edital foi expedida pela Secretaria Judicial 

da 1ª Vara da Comarca de Ibirité em 05 de Setembro de 2014, e conforme consta na 

documentação da licitante, nota-se que a sede da empresa é na Rua Dona Maria da 

Conceição n.º 214.A, Bairro Jardim Industrial, Contagem-MG. 

Diante das considerações acima mencionadas, percebe-se que a Certidão Negativa de 

Falência ou Concordata apresentada pela empresa R. Borges Construções Ltda refere-se à 

Comarca de Ibirité, ou seja, local diverso da sede da empresa, destacando que o item 

4.1.6 do edital exige: “Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicilio da pessoa física”. 

Finalmente, tendo como amparo legal o § 5º do art. 43 da Lei Federal 8.666/93: § 5º - 

Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as propostas 

(inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
Neste contexto, a Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos considerando a parte final do § 5º do art. 43 da Lei 
8.666/93, declara inabilitada a empresa R. Borges Construções Ltda considerando 
que a mesma não atendeu o disposto no item 4.1.6 do edital e consequentemente o 
disposto no inciso II do art. 31 da lei 8.666/93 quanto apresentou a Certidão 



Negativa de Falência e Concordata expedida pela Secretaria Judicial da 1ª Vara da 
Comarca de Ibirité, ficando aberto prazo recursal, para que, caso seja de interesse a 
empresa interponha recurso quanto a decisão. 
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