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Conferência discute políticas 
públicas para a juventude

Com a participação de es-
tudantes de escolas públicas 
e privadas, representantes 
do governo e da sociedade 
civil foi realizada no último 
dia 27 de setembro, no ple-
nário da Câmara Municipal 
de Brumadinho, a 2ª Confe-
rência de Políticas públicas 
para a Juventude. Durante 
o evento foram discutidas as 
principais necessidades dos 

tude, da comissão de parti-
cipação popular da Assem-
bleia Legislativa de Minas 
Gerais, Wallison Brandão, 
que conversou com os pre-
sentes sobre a realidade do 
jovem nas esferas Estadual e 
Federal. Durante a conferên-
cia foram discutidos temas 
como: mercado de traba-
lho, vida saudável, políticas 
sobre drogas, cultura, segu-

Vista Serra da Conquistinha | Luiz Carlos
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jovens e adolescentes do 
nosso município. 

A Conferência contou 
com palestrantes, como o 
vice-presidente da UBES- 
União dos Estudantes Se-
cundaristas, Gladson Reis, 
que falou sobre o Estatu-
to da Juventude e a não re-
dução da maioridade penal 
no Brasil e do assessor para 
movimentos sociais e juven-

rança, sexualidade e respei-
to às diferenças. No final do 
encontro foram eleitos dois 
delegados titulares, Isabela 
Cristine de Alcântara Sathler 
e Lucas Filipe Gonçalves da 
Silva. Os delegados eleitos 
participarão da 3ª Conferên-
cia Estadual  de Juventude, 
que acontecerá nos dias 08, 
09 e 10 de novembro, na ci-
dade de Araxá.
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DECRETO Nº 253/2013
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona, e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I, A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.913/2012, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Nivaldo Silva Pereira Assessor Administrativo 01/09/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 254/2013
“Dispõe sobre exoneração de servidor público municipal, de cargo em comissão, que menciona, e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Fica exonerado, do respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I, A da Lei Municipal nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.913/2012, o servidor abaixo relacionado:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Isabella Regina de Carvalho Ribeiro 
Maciel

Diretor de Departamento 22/09/2013

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 22 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 255/2013
“Dispõe sobre exonerações de servidores públicos municipais, de cargos em comissão, que menciona, e dá outras providências”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 67, da Lei 039/04 c/c as disposições do art. 99, 
inciso VII da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as disposições da Lei nº 1.777/2010 e suas alterações posteriores, que “Dispõe 
sobre a organização dos planos setoriais de carreiras, PCCVS – AG – Administração Geral, PCCVS – E – Educação, PCCVS – SUS – Saúde, e dá 
outras providências”, 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam exonerados, dos respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do Anexo I, A da Lei Municipal 
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nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.913/2012, os servidores abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Cristiane Inês Teixeira Diretor de Departamento 30/09/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOME CARGO EXONERAÇÃO

Kaliany Maiara Pires Rocha Chefe de Serviços 30/09/2013

Reginaldo José de Paula Supervisor de Área 30/09/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 30 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 256/2013
“Nomeia servidores para preenchimento dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal previstos nos Anexos I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Mu-
nicipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.913/2012, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

NOME CARGO ADMISSÃO

João Paulo Brandão Dourado Vieira Chefe de Serviços 02/09/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Isabela de Paula Silva Costa Diretor de Departamento 02/09/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME CARGO ADMISSÃO

Inês Auciliadora da Costa Chefe de Serviços 02/09/2013

Valdineia Dias de Morais Chefe de Serviços 02/09/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Benjamim José da Silva Neto Assessor Administrativo 02/09/2013

Sandra Conceição d Silva Chefe de Serviços 02/09/2013

Wesley Mariano de Paula Chefe de Serviços 02/09/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME CARGO ADMISSÃO

Fabio Bruno Antonio Sales Chefe de Serviços 02/09/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 257/2013
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos no Anexo I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.913/2012, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, o servidor abaixo relacionado:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NOME CARGO ADMISSÃO

Izabela Pio Brandão Chefe de Setor 05/09/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 258/2013
“Nomeia servidores para preenchimento dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal previstos nos Anexos I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados para os respectivos cargos comissionados, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Mu-
nicipal Nº 1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.913/2012, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, os servidores abaixo 
relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NOME CARGO ADMISSÃO

Vania Aparecida Machado Supervisor de Serviços 09/09/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOME CARGO ADMISSÃO

Jacqueline Vieira de Sousa Chefe de Serviços 09/09/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 09 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 259/2013
“Dispõe sobre declaração de vacância de cargo, que menciona, e dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 65, inciso IV da Lei Complementar nº 039/04 c/c as 
disposições do art. 99, inciso VII da Lei Orgânica do Município;
Considerando o falecimento da servidora WILMA CORDEIRO ELIAS em 28 de setembro de 2013;
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada a vacância, a contar de 28/09/2013, da vaga ao cargo de Agente Operacional I, ocupada pela Sra. WILMA CORDEIRO 
ELIAS, matrícula 000614, empossada em 27/07/1992, de acordo com o art. 65, inciso IV, da Lei Complementar 39/04, tendo em vista o seu 
falecimento.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a partir da data de 28 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 01 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 265/2013
“Nomeia servidor para preenchimento do cargo comissionado do Quadro de Pessoal previstos nos Anexos I – A, da Lei Nº 1.777/2010”
O Prefeito Municipal de Brumadinho, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto na Lei Municipal Nº 1.777/2010 e suas altera-
ções posteriores, que “Dispõe sobre a organização dos Planos Setoriais de Carreiras, PCCVS - AG - Administração Geral e PCCVS - E - Educação, 
PCCVS - SUS Saúde e dá outras providências.”, c/c as disposições do artigo 99 da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado para o respectivo cargo comissionado, do Quadro de Cargos em Comissão, constante do anexo I – A, da Lei Municipal Nº 
1.777/2010, com redação dada pela Lei nº 1.913/2012, com direitos, deveres, funções e vencimentos do cargo, o servidor abaixo relacionado:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

NOME CARGO ADMISSÃO

Nivaldo Silva Pereira Diretor de Departamento 01/09/2013
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de setembro de 2013.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Brumadinho, 02 de outubro de 2013.
Antônio Brandão
PREFEITO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Administração
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Atos do Legislativo

 
        CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BRUMADINHO 

                   Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves – s/nº – São Conrado – Brumadinho – MG – CEP: 35.460-000 

 

 

 

DECISÃO DE RECURSO - PREGOEIRO 

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013 
OBJETO: VEÍCULOS AUTOMOTORES (Automóveis) 

ASSUNTO: análise do Pregoeiro quanto ao recurso apresentado pela empresa Dax Automóveis e 

Peças Ltda. 

 

 
Excelentíssima Senhora Vereadora Renata Mariliam Parreiras, 

Presidente da Câmara Municipal de Brumadinho/MG, 

 

 

Tratam os autos em epígrafe de processo licitatório, na modalidade pregão 

presencial, visando a aquisição de veículos automotores terrestres para renovação parcial 

da frota da Câmara Municipal de Brumadinho, menor preço por item. 

 

1 – SÍNTESE / RELATÓRIO: 
 

 Superada a fase interna e de publicação do conteúdo editalício, no dia 16 de 

setembro deste ano ocorreu a sessão pública do pregão para abertura dos envelopes 

proposta e habilitação visando a contratação do objeto ora designado, sagrando-se 

vencedora do certame, a priori, a empresa Renault do Brasil S/A, que ofertou o preço final 

de R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais) por item. Ao final da sessão, foi 

oportunizada aos licitantes a manifestação de interesse na interposição de recurso, em 

cumprimento ao disposto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, c/c art. 11, XX, 

do Decreto Municipal nº 73/2007 e item 4 do Título IX do Edital. Usando de sua faculdade 

de manifestação, o representante da empresa Dax Automóveis e Peças Ltda, segunda 

colocada no certame licitatório, manifestou interesse em ingressar com recurso, expondo, 

na forma legal, a síntese de suas alegações para posterior apresentação do recurso 

formalizado, que serão discorridos abaixo. 
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        CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BRUMADINHO 

                   Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves – s/nº – São Conrado – Brumadinho – MG – CEP: 35.460-000 

 

 

 Destarte, foi iniciada a contagem de prazo para apresentação formal das razões de 

recurso, o que foi feito de forma tempestiva pela empresa recorrente. Atendendo à 

disposição legal, os demais licitantes foram cientificados da interposição do recurso 

mencionado, conforme cópia das comunicações eletrônicas juntadas ao processo (meio 

escolhido pelos licitantes), inclusive com as confirmações de recebimento das mesmas e 

outras informações inerentes ao prazo para apresentação de contra-razões, nos termos 

do disposto no item 5 do Título IX do Edital e demais normas que regulam a matéria. 

Encerrado o prazo para apresentação de contra-razões, não houve manifestação 

por parte dos demais licitantes, pelo que passamos à análise do recurso interposto pela 

empresa Dax Automóveis e Peças Ltda, em conjunto com a Nota Jurídica emitida pela 

Assessoria desta Casa. 

 

2 – ALEGAÇÕES DA RECORRENTE E CONSIDERAÇÕES DO PREGOEIRO: 
 

 No tocante ao recurso sob análise, verifica-se que o mesmo traz em seu bojo três 

alegações precípuas, cuja síntese e análise seguem abaixo: 

 

a) Descumprimento do item 1 do Título IV do Edital: “Horário de credenciamento: às 
09 horas do dia 10 de setembro de 2013”. 
 

Alega a recorrente que os representantes das empresas Volkswagen do Brasil 

Indústria de Veículos Automotores Ltda e Renault do Brasil S/A chegaram após o horário 

convencionado para início do credenciamento, o primeiro às 09:05 hs (nove horas e cinco 

minutos) e o segundo às 09:30hs (nove horas e trinta minutos), afirmando ainda que a 

conduta de aceitação de participação da empresa vencedora do certame foi “ilegal e 

contraria a disposição do Edital já citada”.  

Inicialmente, devemos ressaltar que houve posterior alteração da data da sessão 

para o dia 16 (dezesseis) de setembro deste ano, conforme consta da errata que integra o 

processo e que foi devidamente publicada. Portanto, a data citada no recurso deve ser 

considerada como dia 16 (dezesseis), e não dia 10 (dez), o que, todavia, não prejudica a 

peça recursal da empresa recorrente. Isto posto, passemos à análise da alegação 

primária. 
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Correta a observação efetuada pela recorrente, ao salientar o dispositivo editalício 

supra, que trata do início do credenciamento para participação na sessão do pregão. Não 

obstante, tal assertiva não poderia, e não pode, servir de empecilho à participação de 

licitantes retardatários, visto que o mesmo edital, em seu Título VIII – PROCEDIMENTOS 

DA SESSÃO DO PREGÃO, item 1, é enfático ao afirmar que “Logo após o 

credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o Pregoeiro 

declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos 

licitantes, dando-se início a análise dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os 

Documentos de Habilitação”. 

Nota-se que o dispositivo elencado pela recorrente refere-se tão somente ao início 

do credenciamento, não trazendo informações sobre o término desta fase do pregão. De 

outra forma não poderia ser, já que não é possível mensurar o tempo necessário para 

credenciamento, pois não se sabe, antes do momento da sessão, quantos e quais 

licitantes comparecerão. Basta uma análise sistêmica do edital desta licitação para 

entender que o procedimento de credenciamento iniciar-se-ia às 09 (nove) horas, e 

durante todo este procedimento poderiam ser aceitos novos licitantes, o que ocorreu com 

as empresas consideradas retardatárias pela recorrente, pois os representantes de 

ambas compareceram ao local do certame ainda na fase de credenciamento, antes do 

seu encerramento. É expresso de forma clara no edital que somente após o encerramento 

do credenciamento é que não poderiam ser aceitos novos licitantes. Ademais, dispõe o 

item 2 do Título I – PREÂMBULO que a sessão iniciar-se-ia “após o término do 

credenciamento”. 

Portanto, a aceitação dos licitantes tidos como retardatários deu-se em estrita 

conformidade com o previsto no instrumento convocatório deste pregão, elidindo a 

alegação inicial da recorrente.  

 

b) Documentos de credenciamento entregues fora do envelope.  
 

Alega a recorrente que as empresas Thor Concessionária de Veículos Ltda e 

Renault do Brasil S/A apresentaram seus documentos de credenciamento fora de 

envelopes, contrariando o disposto no item 1 do Título V – APRESENTAÇÃO DOS 

ENVELOPES DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO 



Brumadinho, 3 de outubro de 2013 Página 8 de 13Diário Oficial de Brumadinho - Edição 46

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

 
        CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BRUMADINHO 

                   Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves – s/nº – São Conrado – Brumadinho – MG – CEP: 35.460-000 

 

 

DE HABILITAÇÃO, e afirma que tal dispositivo “alerta aos interessados para que 

entreguem três envelopes distintos”.  

 Destaque-se, por oportuno, que o item 6 do Título XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS 

estabelece que “o Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar 
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação(...)”. Ora, ao 

permitir a participação das duas empresas recorridas na licitação, o Pregoeiro age no 

supremo interesse da Administração Pública, visando melhor contratação e melhor preço. 

Ampara-se na ampliação da competitividade e na razoabilidade. E não compromete a 

lisura da licitação, pois que objetiva ampliar a competição em prol do erário da 

Administração, além de tratar-se, ainda, de mero credenciamento dos representantes 

licitantes, e não de uma classificatória/habilitatória. 

Apesar da exigência de que o credenciamento seja entregue dentro de um 

envelope lacrado, tal só se faz uma vez ao longo do edital, ao passo que em diversas 

outras partes do edital entende-se que o credenciamento é fase anterior ao início formal 

da licitação. Desta forma, como dispositivos já listados ao longo desta decisão, o pregão 

propriamente dito, formal, só se inicia depois de superada a fase preliminar, o 

credenciamento, não havendo que se falar em inabilitação/desclassificação quando se 

está apenas credenciando os representantes das empresas. 

A apresentação do credenciamento fora de envelope, ressalvados entendimentos 

divergentes, constitui mero erro de formalidade, não ensejando motivos para 

inabilitação/desclassificação. Outrossim, os erros formais podem ser relevados pelo 

Pregoeiro, no interesse da Administração. Portanto, afasta-se também a segunda 

alegação da recorrente. 

 

c) Representação de licitante por procuração – ausência de substabelecimento 
específico. 
 

Sustenta a recorrente que o documento apresentado pela empresa Renault do 

Brasil S/A trata-se de mera procuração, e não de substabelecimento, contrariando o 

próprio ato constitutivo da empresa e a procuração que acompanha. Segundo alegado 



Brumadinho, 3 de outubro de 2013 Página 9 de 13Diário Oficial de Brumadinho - Edição 46

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

 
        CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BRUMADINHO 

                   Praça da Paz Carmem de Oliveira Gonçalves – s/nº – São Conrado – Brumadinho – MG – CEP: 35.460-000 

 

 

pela empresa recorrente, uma procuração outorgando poderes só poderia ser assinada 

por dois sócios da empresa recorrida, o que não ocorreu, pois o documento que concede 

poderes ao representante da Renault do Brasil S/A presente à reunião fora assinada por 

apenas uma pessoa, que recebera poderes de dois sócios. Para a recorrente, que alega 

com fulcro nos documentos apresentados pelo então representante da empresa Renault 

do Brasil S/A, apenas um substabelecimento com reserva de poderes poderia ser 

assinado por uma pessoa, o que entende não ser o caso, ferindo “o próprio contrato social 

da empresa, o que fatalmente não lhe outorga nenhum poder representativo”.  

Fazendo uso das sensatas considerações e conceituações erigidas na Nota da 

Assessoria Jurídica referente ao recurso em tela, temos que, grosso modo, a procuração 

é a transferência da uma incumbência, de poderes, de uma pessoa (ou mais de uma) a 

outra (ou outras); substabelecer significa repassar a alguém os poderes recebidos 

anteriormente, através da procuração; e substabelecimento com reserva compreende a 

continuação dos poderes do substabelecente para atuação na causa. 

Na documentação apresentada pelo representante da empresa Renault do Brasil 

S/A constam duas procurações, sendo a primeira assinada por dois diretores da empresa 

outorgando poderes, conforme determina o artigo 21 do Estatuto Social desta licitante; e a 

segunda assinada por um procurador que constava na primeira procuração, o senhor 

Paulo Alexandre Antunes Mesquita, outorgando poderes ao representante presente à 

sessão. Interessa-nos a observação de que a primeira procuração, que não é alvo de 

recurso, determina expressamente que “o substabelecimento é autorizado somente com 

reserva de poderes”. Além disto, a referida primeira procuração outorga poderes para que 

os seus procuradores atuem “em conjunto ou individualmente”.  

Portanto, existe autorização para o substabelecimento com reserva, o que foi feito, 

mas com nomenclatura diversa, já que o instrumento posterior de outorga de poderes foi 

designado de procuração. Assim, trata-se de um erro de nomenclatura: onde deveria 

constar “substabelecimento” constou “procuração”. Entretanto, o substabelecimento foi 

feito, e com reserva, atendendo o estatuto da empresa e a primeira procuração. A 

representação objetivada foi determinada pela empresa, através das duas outorgas que 

integram os autos. Como já dantes exposto no posicionamento da Assessoria desta Casa, 

o pregoeiro não pode agir com rigor excessivo para recusar o instrumento de mandato por 

mero de nomenclatura; antes deve relevar tal erro formal na busca pelo bem maior do 
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erário e da própria Administração. Diante disto, rechaçado está também o terceiro 

argumento recursal da empresa Dax Automóveis e Peças Ltda. 

 

3 – CONCLUSÃO: 
 

Diante do exposto, após minuciosa análise e reanálise de toda documentação 

acostada aos autos deste processo, dos memoriais do recurso apresentado pela empresa 

Dax Automóveis e Peças Ltda e da Nota Jurídica exarada pela Assessoria desta Casa, 

INDEFIRO O PRESENTE RECURSO. 
Cumpre esclarecer, por fim, que o recurso interposto pede a inabilitação da 

empresa vencedora do certame, o que, a nosso ver, não pode proceder, visto que todos 

os atos atacados referem-se à fase do credenciamento, que não é alvo de 

desclassificação/inabilitação, como dantes exposto. Outra vez usando do posicionamento 

da Assessoria Jurídica da Casa, o credenciamento é apenas etapa “burocrática” do 

pregão, não servindo de “empecilho ao oferecimento de propostas”. O credenciamento é 

a fase de identificação e credenciamento dos representantes dos licitantes, apenas isto. 

Assim, DECIDO PELO NÃO PROVIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

contido no recurso interposto.  

 

À consideração superior, nos termos da legislação pertinente. 

 

Brumadinho, 30 de setembro de 2013. 

 

 
Robson da Silva Laia 

PREGOEIRO 
 
 
 

 
 

Recebi em _______/________/2013 
 
 

_________________________________________ 
Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013 

 
DECISÃO FINAL DE RECURSO 

 
 
DA: Presidência da Câmara Municipal de Brumadinho 
PARA: Pregoeiro 
 
Assunto: recurso interposto pela empresa DAX AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 

contra o credenciamento da empresa vencedora no certame. 

 

 

 Considerando o recurso interposto pela empresa licitante, acima referida, 

contra decisão do Pregoeiro que credenciou o representante da empresa 

vencedora do certame, a saber: Renault do Brasil S/A; 

 

considerando a manutenção da referida decisão pelo Pregoeiro da 

Câmara, conforme documento datado de 30 de setembro de 2013, que indeferiu 

o recurso em tela; 

 

considerando que, na forma da legislação aplicável, diante da manutenção 

de sua decisão, o Pregoeiro remeteu os autos para análise e decisão desta 

Presidência;  

  

considerando o disposto no Edital de Licitação, nas demais normas 

pertinentes ao certame em tela, mencionados na decisão do Pregoeiro e na Nota 

da Assessoria Jurídica; 

 

considerando, ainda, o contido no parecer emitido pela Assessoria 

Técnico-Jurídica, que manifestou-se pela manutenção da decisão do Pregoeiro 

da Câmara, exponho sucintamente e passo a opinar: 
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I – Quanto à primeira alegação recursal, não há que se falar em quaisquer 

irregularidades, já que o Edital é bem claro em definir que só não seriam aceitos 

novos licitantes depois de encerrada a fase do credenciamento. Não foi este o 

caso, já que os licitantes que chegaram posteriormente compareceram ainda 
durante a fase de credenciamento, e o Pregoeiro fez uso do disposto editalício 

que diz: “VIII – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO: 1 – Logo após o 
credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes, o 
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não 
mais se aceitará novos licitantes, dando-se início a análise dos envelopes 

contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação” (grifo nosso). 

Portanto, inexiste razão à recorrente. 

 

II – A segunda alegação também não procede, vez que o credenciamento é fase 

de identificação dos representantes dos licitantes, não se constituindo em 

capacidade para inabilitação ou desclassificação. Além disto, o Pregoeiro atuou 

no melhor interesse da Administração, e o fato de aceitar o credenciamento fora 

de envelope não macula a licitação, pois que irrelevante para a posterior 

consideração das propostas e documentação de habilitação. Também não 

assiste razão à recorrente.  

 

III – Analisado o terceiro motivo exposto pela recorrente, também não vejo motivo 

para inabilitação da recorrida. Primeiro porque, como dantes exposto, não seria 

motivo para inabilitação/desclassificação, por se tratar do mero credenciamento. 

Segundo porque, seguindo entendimento da Assessoria Jurídica e do Pregoeiro, 

o rigor excessivo aqui prejudicaria a competitividade no certame, que é benéfica à 

Administração. O mero erro de designação (de procuração para 

substabelecimento) não constitui impedimento à participação da empresa 

recorrida. A empresa recorrida permitiu-se ser representada e assim o foi, com os 

poderes permitidos por ambos os instrumentos de outorga de poderes acostados 

aos autos. Em face disto, denego também a derradeira alegação.  
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Diante do exposto, DECIDO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO 
PREGOEIRO, a saber, o credenciamento da empresa Renault do Brasil S/A, por 

ter o Servidor agido em conformidade com as normas e princípios que regem a 

Administração Pública e, sobretudo, por ter visado o supremo interesse público.  

 

 

Câmara Municipal de Brumadinho, 01 de outubro de 2013. 

 

 

Vereadora Renata Mariliam Parreiras e Soares 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
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