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Brumadinho, sexta-feira, 27 de setembro de 2013  Ano 1 Edição 44

Defesa Civil de 
Brumadinho Participa 

de Fórum Nacional
O encontro aconteceu nos 

dias 25, 26 e 27 de setembro 
no Complexo Expoville,  em 
Joinville, no Estado de Santa 
Catarina. Representantes Mu-
nicipais, Estaduais e do Go-
verno Federal debateram nos 
três dias do evento, as ques-
tões o Plano Nacional de Ges-
tão de Riscos e Resposta a De-

orientações de preparação 
para desastres, como agir e 
salva vidas, abordagens sis-
têmicas das ações de preven-
ção, mitigação, preparação, 
respostas e recuperação. 

O Fórum teve como obje-
tivo principal fortalecer o Sis-
tema Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, com a promo-

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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sastres Naturais. A Secretária 
Municipal de Governo, San-
dra Brandão e a Coordenado-
ra da Defesa Civil Municipal, 
Flávia Aragão representaram 
o município de Brumadinho. 

Além das discussões téc-
nicas, oficinas e boas práti-
cas de atuação dos agentes, 
os participantes receberam 

ção e conhecimento de ações 
municipais, que visam tam-
bém capacitar os coordena-
dores municipais e estaduais, 
técnicos e gestores da área, 
comunidade, membros de 
universidades e demais inte-
ressados em assuntos relacio-
nados à prevenção e minimi-
zação dos riscos de desastres.
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DESPACHO
Assunto: Anulação dos Atos de habilitação da empresa  Adjudicação, Homologação e Contrato Administrativo n.º 176/2013 
Processo Licitatório nº 313/2013 
Modalidade Pregão Presencial nº 098/2013.
Data 27 de setembro de 2013 
O Prefeito Municipal de Brumadinho, Antônio Brandão, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal de Brumadinho, 
com amparo legal no art. 49 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e na Súmula Nº. 473 do STF, RESOLVE ANULAR OS ATOS DE HA-
BILITAÇÃO DA EMPRESA, ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 176/2013 referente ao PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 313/, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2013, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
organização, produção executiva e artística para realização da festa do rodeio de 2013 a ser realizada no Município de Brumadinho.
Os autos do processo licitatório foram recebidos por esta autoridade, nesta data, para análise dos fatos supervenientes que maculam a habi-
litação da empresa Carlos Bispo Alves da Cruz Produções – ME e conseqüentemente os atos posteriores a habilitação, tais como adjudicação, 
homologação e Contrato Administrativo n.º 176/2013 com base nos fundamentos jurídicos do parecer da Procuradoria Geral. 
Ao analisar os documentos mencionados no parecer jurídico, verifico que realmente foi apresentada pelo licitante Carlos Bispo Alves da Cruz 
Produções – ME, na data de 17 de setembro próximo passado, certidão positiva com efeitos de negativa, fornecida pela Prefeitura do Municí-
pio Sede da referida empresa.
Ocorre que na data de 26 de setembro de 2013, no final do expediente chegou ao conhecimento da Comissão de Licitação, correspondên-
cia emitida e firmada pelo Sr. Secretário Municipal de Fazenda do Município de Santana do Riacho/MG, dando conta de que a certidão retro 
mencionada foi emitida de forma equivocada, devendo ser desconsiderada uma vez que na realidade o licitante é devedor daquele município, 
e portanto, detentor de certidão positiva de débitos na data de 17/09/2013.
Considerando o referido documento recebido nesta Administração, foi realizada diligência ao Município de Santana do Riacho por equipe de 
Servidores deste município designada por mim Prefeito Municipal, a fim de verificar a veracidade dos fatos.
Ao comparecer ao município sede do licitante, a equipe de servidores designada obteve uma via da referida certidão positiva, demonstrando 
e confirmando que o licitante declarado vencedor à data da apresentação do mencionado documento encontrava-se na posição de devedor 
daquele município, ainda persistindo a restrição.
DESTA FORMA, CONSIDERANDO que a situação do licitante vencedor, no momento da habilitação não cumpria os requisitos necessários para 
sua habilitação, a vista do documento obtido pela equipe de servidores designada para averiguação em função de sua inadimplência fiscal 
junto ao município onde se encontra encravada sua sede;
CONSIDERANDO o disposto na Súmula nº 473 do STF, – Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “A Administração pode anular seus pró-
prios 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”.
CONSIDERANDO o disposto no art. 49, da Lei 8.666/93: “A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar 
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado”.
DECLARO ANULADOS os atos de declaração da empresa Carlos Bispo Alves da Cruz Produções – ME como habilitada e vencedora, os de 
adjudicação e homologação, bem como o Contrato Administrativo n.º 176/2013, referentes ao Processo Licitatório nº 313/2013, Modalidade 
Pregão Presencial nº 098/2013, com amparo legal no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e na Súmula nº 473 do STF. 
DO RECURSO: Considerando o teor da decisão administrativa fica concedido ao licitante Carlos Bispo Alves da Cruz Produções – ME o prazo 
recursal em conformidade com o art. 109, I, alínea “c” da Lei 8.666/93, oportunizando desde já o contraditório e a ampla defesa.
CONVOCAÇÃO: Em decorrência da anulação dos atos de habilitação, adjudicação, homologação e do Contrato Administrativo n.º 176/2013   
com amparo legal nos incisos XXII e XVI do art. 4º da Lei 10.520/02, convoco o segundo colocado no Processo Licitatório nº 313/2013, Modali-
dade Pregão Presencial nº 098/2013, o licitante MARGEN PRODUÇÕES  E ESTRUTURAS LTDA para sessão de abertura do envelope de docu-
mentação e julgamento da habilitação para ser realizada no dia 30 de setembro de 2013 às 14:00h na sala de licitações na sede Administrativa. 
Publique-se. Intime-se.
Prefeito Municipal de Brumadinho
Antônio Brandão
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Secretaria Municipal de Administração

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 105/13, Proc. Adm. 328/13 Aquisição de Pneus 
Agrícolas p/Sec. Agricultura. Abertura: 10/10/13, às 09:00h conforme lei 8.666/93. Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.
registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

PREFEITURA DE BRUMADINHO/MG. Aviso de Licitação: A PMB torna público Pregão Pres. 108/13, Proc. Adm. 331/13. Contratação empresa 
Prestação Serviço Completo Buffet – Comemoração Dia do Professor p/Sec. Educação. Abertura: 09/10/13, às 09:00h, conforme lei 8.666/93. 
Ver site  www.brumadinho.mg.gov.br e/ou brumadinho.registrocom.net Inf. (31) 3571-3015/R215. Antônio Brandão-Prefeito

MEM.N° 47/SMA/DGC
Brumadinho, 27 de Setembro de 2013.
Assunto: Publicação
Á Comunicação,
Segue abaixo extrato de contrato para publicação:
A PMB torna público:  Contrato nº 161/2013, Pregão Presencial 055/2013, Empresa Ideal Química Industrial de detergentes LTDA-ME. Acerto 
em contrato original, valor R$ 6.877,00 Contratante: Prefeitura Mun. de Brumadinho/MG, Antônio Brandão/ Prefeito.
Departamento de Gestão de Contratos
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