
 
 

 
 

 

Ilustríssima Senhora Pregoeira do Município de Belo Horizonte (MG) 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 
Processo nº 01.023606.22.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais (COOPERTUR), 

associação cooperativa inscrita no CNPJ 10.687.745/0001-24, sediada na avenida Alfredo Sá, 

nº 5.321, bairro São Cristóvão, Teófilo Otoni (MG) e com escritório comercial na rua Raimundo 

Lopes de Figueiredo, nº 87, bairro São Bento, Belo Horizonte (MG), representada legalmente 

neste feito por seu procurador Hamilton Roque Miranda Pires, advogado inscrito na OAB/MG 

sob o número 58.496, vem perante a presença de Vossa Senhoria apresentar, 

tempestivamente, suas 

 

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

consoante o permissivo legal do § 1º do artigo 44 do Decreto Federal 10.024/2019, o qual foi 

interposto pela ora recorrente ao final da sessão pública do certame em epígrafe, do dia 

23/06/2022 (quinta-feira), nos termos da respectiva Ata e consoante os fundamentos jurídicos a 

seguir consignados: 



 
 
 

 

 1.- BREVE SÍNTESE 

 

 Trata o feito de recurso administrativo impetrado pela recorrente ao final da sessão 

pública do certame em epígrafe, no dia 23/06/2022 (quinta-feira), nos termos da respectiva Ata, 

o qual consignou, verbis: “Manifesto intenção recurso contra SUDESTE suspensa do 
direito de licitar; por apresentar documentação inconsistente e inválida para habilitação 
sendo impossível convalidação tardia e apresentou proposta em desacordo com itens 
10.1 e segts do edital.” 
 
 A decisão habilitatória da vencedora do Lote 8 foi assim proferida: 

 
 
Pregoeiro: “Cumpridas as formalidades legais e jurídicas aplicáveis; 
comprovadas a regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e 
econômico-financeira; bem como atendidas às exigências do edital e anexo(s), 
... ... o licitante SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES foi 
considerado habilitado. 
DECLARO VENCEDOR o licitante SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES com o valor global de R$ 876.600,00 (oitocentos e setenta e 
seis mil e seiscentos reais).” 
 
 

 Com o devido respeito, a decisão da i. Pregoeira, não pode prevalecer, merecendo 

reforma, eis que proferida em violação aos termos editalícios, como adiante se demonstrará. 

 

 Em epítome os aspectos fático-processuais de relevo. 

 

 

 

 

 2.- OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO RECURSO 

 

 Como ressaltado alhures, as regras do presente certame se encontram prescritas 

nos ditames do Edital e no novel Decreto 10.024/2019, sendo mister consignar o disposto no 

artigo 41 da Lei 8.666/1993 que determina que “A Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”  

 



 
 
 

 

2.1- DA NÃO APRESENTAÇÃO PELA RECORRIDA DA PROPOSTA INICIAL - 

VIOLAÇÃO DO ITEM 10 DO EDITAL 

 

 Reza o Edital: 

 

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico 
proposta inicial e documentos de habilitação, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 
10.1.1. A Proposta Inicial a ser inserida deverá conter apenas o valor global 
do lote para o período de 12 meses, conforme Anexo IV. Os valores 
unitários/mensais dos itens que compõem o lote serão exigidos apenas na 
Proposta Ajustada, adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, nos termos do item 13 e Anexo V. 
 

 Ocorre que de simples verificação da documentação juntada pela recorrida para 

cumprimento do item 10 do Edital, não se identifica a proposta inicial, a qual não foi 

protocolada até a data e horário da abertura da sessão pública. 

 

 A ausência da proposta inicial é fator evidentemente crucial para a inabilitação da 

recorrida, não sendo documento cuja juntada tardia possa convalidar o vício que enseja 

descumprimento de norma editalícia. 

 

 O STF tem jurisprudência pacífica no sentido da impossibilidade de juntada tardia 

de documentação que deveria constar da abertura do certame: 

 

O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser o edital a lei 
interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas 
também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do 
princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 
 
Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão 
licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de 
ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital. 
 
 (REsp n. 1.717.180/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 
julgado em 13/3/2018, DJe de 13/11/2018) 



 
 
 

 

 Com efeito, não será juridicamente viável a realização de diligência tendente a 

sanear irregularidade essencial de determinado documento, alterar a substância das propostas 

ou documentos de habilitação ou, ainda, acarretar na juntada de documento ou informação 

que, originalmente, deveria constar da proposta 

 

 Nesses termos, necessário o provimento do recurso para o fim de inabilitar a 

recorrida. 

 

 

 

2.2- DA NÃO APRESENTAÇÃO PELA RECORRIDA, NA PROPOSTA INICIAL, 

DO BALANÇO DE ACORDO COM SEU ENQUADRAMENTO JURÍDICO - 

IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA PARA REGULARIZAÇÃO - 

VIOLAÇÃO DO ITEM 10 DO EDITAL 

 

 Ainda, mister destacar que também reza o Edital: 

 

10.3. Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos inseridos pelo 
licitante deverão comprovar a sua regularidade na data da abertura das 
propostas, nos termos do § 4° do art. 26 do Decreto 17.317/2020, salvo na 
ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC no 123/06. 
 
 
11.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 
 
g) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; [...] 

 

 

 Assim, na Ata do certame, foi permitida inserção de documento cuja idoneidade 

fôra claramente inexistente quando da inserção inicial da habilitação na data de abertura das 

propostas (item 10.3): 

 

Fica o licitante SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
convocado, nos termos do art. 43, § 3o, da Lei 8.666/93, a inserir no campo 
Opções/listar anexos proposta, o mesmo Balanço já apresentado para sua 
habilitação, ... porém com a identificação no rodapé das folhas que o documento 
é parte integrante de escrituração, cuja autenticação se comprova pelo recibo de 
número (....), bem como o Recibo de entrega da escrituração contábil digital. 
O documento deverá ser inserido no sistema até às 11:00 horas (horário de 
Brasília), do DIA 23/06/2022   5a feira. 

 



 
 
 

 

 Ocorre que dispõe o artigo 47 do Decreto Municipal 17.317/2020 o seguinte: 

 

O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação, observado o disposto na Lei federal nº 9.784, de 29 
de janeiro de 1999. 

 

 

 É dizer: somente poderão ser sanadas erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e SUA VALIDADE JURÍDICA. 

 

 Com efeito, a validade jurídica do balanço, desde sua inserção inicial no sistema, 

não reunia o atributo de validade jurídica exigida pelo Decreto Municipal. 

 

 Portanto, não poderia a i. Pregoeira admitir o saneamento de uma documentação 

cuja validade jurídica já era inexistente desde o primeiro momento. 

 

 Em suma: “a identificação no rodapé das folhas que o documento é parte integrante 

de escrituração, cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (....), bem como o 

Recibo de entrega da escrituração contábil digital” não é considerado erro ou falha sanáveis, 

porquanto se referem à validade jurídica de documento habilitatório cuja pertinência deve ser 

aferida e atestada de plano e não tardiamente. 

 

 

 No mesmo sentido o § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/1993 edita que “É facultada à 

Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.” 

 

 Repita-se: a citada “identificação no rodapé das folhas que o documento é parte 

integrante de escrituração, cuja autenticação se comprova pelo recibo de número (....), bem 

como o Recibo de entrega da escrituração contábil digital” é obviamente informação que 

deveria constar originalmente da proposta, porquanto diz respeito a critério de validade jurídica. 

 



 
 
 

 

 Ainda, consta do Edital: 

 

14.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último 
Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a 
situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o 
devido enquadramento. 
 
a.1.  Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a 
Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, assim 
apresentados: 
 
a) publicados em Diário Oficial; ou 
 
b) publicados em Jornal; ou 
 
c) devidamente registrados/autenticados na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro equivalente; ou 
 
d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) nos termos da Instrução 
Normativa da RFB. 
 
 

 

 E o que diz a Instrução Normativa da RFB nº 2003/2021 ??? 

 

 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=114965 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Escrituração Contábil 
Digital (ECD) a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as 
equiparadas, e sobre a forma e o prazo de sua apresentação. 
 
Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: 
 
I - Diário e seus auxiliares, se houver; 
 
II - Razão e seus auxiliares, se houver; e 
 
III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos 
assentamentos neles transcritos. 
 



 
 
 

 

Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput 
devem ser assinados digitalmente, com certificado digital emitido por entidade 
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a 
fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do 
documento digital. 
 
Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas 
e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábil nos 
termos da legislação comercial. 
 
[...] 
 
Art. 4º A ECD deve ser gerada por meio do Programa Gerador de Escrituração 
(PGE), desenvolvido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e disponibilizado na Internet, no endereço http://sped.rfb.gov.br. 
 
Parágrafo único. O PGE dispõe de funcionalidades para criação, edição, 
importação, validação, assinatura, visualização, transmissão, recuperação do 
recibo de transmissão, entre outras, a serem utilizadas no processamento da 
ECD. 
 
Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 
até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a 
que se refere a escrituração. 

 

 Observa-se que a recorrida não se enquadra nas exceções do §1º1 do supracitado 

artigo 3º, razão pela qual é obrigatória a apresentação do SPED, pela recorrida, nos termos do 

retro mencionado artigo 5º da IN 2003/2021, como comprovação de qualificação econômico-

financeira !!! 

 
1  § 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica: 
 I - às pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 II - aos órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; 
 III - às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade 

operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, 
durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação 
específica; 

 IV - às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos, 
subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se refere a 
escrituração contábil; 

 V - às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que cumprirem o disposto no parágrafo único do 
art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995; e 

 VI - à entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. XII do Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 
1973. 



 
 
 

 

 Portanto, o que se observa do Balanço apresentado é que ele não se revestiu da 

forma exigida na alínea “d” do subitem a.1 do item 14.2.4 do Edital, motivo de inabilitação da 

recorrida. 

 

 

2.3- RECORRIDA QUE SE ENCONTRA SUSPENSA DO DIREITO DE LICITAR E 

CONTRATAR - PRECEDENTES DO STJ - INABILITAÇÃO  

 

 Por fim, consigna-se que a recorrida recebeu condenação administrativa no 

Município de Contagem, o qual suspendeu a recorrida do direito de licitar e contratar naquela 

municipalidade, irradiando os efeitos para toda Administração Pública. 

 

 

 

 Malgrado conste do Edital que a suspensão efetivada nos moldes do artigo 87 da 

Lei 8.666/93 somente tenha efeito na Administração que aplicou a penalidade, a jurisprudência 

firme do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez suspensa a 

contratada em qualquer ente da Administração, os efeitos da suspensão irradiam para toda a 

Administração Pública. 

 

 

 Note-se que cabe ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação final da 

legislação infraconstitucional, sendo contra legem eventual entendimento das Cortes de Contas 

que divirjam dos precedentes do guardião da legislação infraconstitucional. 

 

 
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - DISTINÇÃO ENTRE 
ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA 
- IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
- LEGALIDADE - LEI 8.666/93,  ART. 87, INC. III. 
 
 
- É irrelevante a distinção  entre os termos Administração Pública e 
Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária de 
participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) 
acarretam ao licitante a não-participação em licitações e contratações 
futuras. 



 
 
 

 

 
- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas funções, 
para melhor atender ao bem comum. 
 
- A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não 
pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de 
conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se 
estendem a qualquer órgão da Administração Pública. 
 
- Recurso especial não conhecido. 
 
 
(REsp n. 151.567/RJ, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda 
Turma, julgado em 25/2/2003, DJ de 14/4/2003, p. 208.) 
 
 
 

...................................................................... 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 
DE CONTRATAR. ALCANCE DA PENALIDADE. TODA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).  
 
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade prevista no art. 87, 
III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente 
federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública (MS 
19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013). 
 
3. Agravo desprovido. 
 
 
(AgInt no REsp n. 1.382.362/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira 
Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 31/3/2017.) 

  

 



 
 
 

 

 Em idêntico sentido o posicionamento uníssono do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - 
SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÂO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS DA SANÇÃO DO 
INCISO III, ART. 87 DA LEI N.º 8.666/93 - ALCANCE - TODA A 
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - PENALIDADE SUSPENSA POR LIMINAR 
- SUSPENSÃO QUE NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES 
JURÍDICAS CONSOLIDADAS - SEGURANÇA CONCEDIDA. 
 
- Consoante pacífica jurisprudência do STJ, "a penalidade prevista no art. 
87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente 
federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública". (STJ, 
AgInt no REsp 1382362/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 31/03/2017) 
 
- Segurança que se concede para anular o ato que considerou habilitada e 
declarou vencedora de pregão eletrônico sociedade empresária que no 
momento da abertura da licitação se encontrava impedida de licitar.  
 
(TJMG -  Mandado de Segurança  1.0000.17.041658-0/000, Relator(a): Des.(a) 
Belizário de Lacerda, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 11/10/2017, 
publicação da súmula em 24/10/2017) 
 

............................................. 
 
 
ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - 
SANÇÃO APLICADA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E 
CONTRATAR - EFEITOS ESTENDIDOS A TODOS OS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA DENEGADA - 
SENTENÇA REFORMADA. 
 
Imposta a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar, 
previsto no art. 87, III, da Lei 8.666/93, os efeitos da penalidade se 
estendem a todos os órgãos da Administração Pública e não apenas àquele 
que aplicou a sanção, pois, não se mostra razoável que se tenha por idôneo 
o contratado que já foi punido por outro ente federativo. 
 
(TJMG -  Reexame Necessário-Cv  1.0251.13.001035-7/001, Relator(a): 
Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2014, 
publicação da súmula em 24/10/2014) 

 



 
 
 

 

 Portanto, é indubitável que a recorrida deve ser inadmitida a licitar no presente 

certame, haja vista que se encontra suspensa desse direito em TODA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA! 

 

 3.- Ex positis,  
 
 ante os argumentos suso deduzidos, que sustentam o recurso interposto no sentido 

do desacerto da decisão recorrida, vem querer a Vossa Senhoria o recebimento e acolhimento 

destas razões para o fim de que seja reformada a decisão recorrida e inabilitada a recorrida 

Sudeste Brasil Cooperativa de Transportes para o fim de declarar a ora recorrente vencedora 

do Lote 8do certame, ou, se assim não entender - o que não espera - seja o recurso remetido à 

autoridade superior competente para análise e provimento nos termos ora requeridos, por ser 

de JUSTIÇA! 
 

 
 
 Pede deferimento. 
 

 Belo Horizonte, 27 de junho de 2022. 

 

. 

 

 

Hamilton Roque Miranda Pires 

Advogado 



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 28.523
A PREFEITA DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, a pedido, do cargo em comissão DAM-8, código SMS.DAM8.02, o(a) servidor(a) LILIANE FONSECA CAMPOS, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, retroagindo seus efeitos a 21 de janeiro de 2022; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data 
atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referi-
da declaração. 
Art.2º EXONERAR, a pedido, do cargo em comissão DAM-2, código SMS.DAM2.06, o(a) servidor(a) VICTOR HUGO FERREIRA GOMES, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, retroagindo seus efeitos a 31 de janeiro de 2022; devendo o(a) servidor(a) apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com 
data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a 
referida declaração. 
Art.3º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-8, código SMS.DAM8.02, o(a) servidor(a) CECILIA MEIRE ALVES DOMINGUES BOAVENTURA, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, designado(a) para responder pela Diretoria do Distrito Sanitário Vargem das Flores, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de 
acordo com a estrutura organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Art.4º NOMEAR, para o cargo em comissão DAM-2, código SMS.DAM2.06, o(a) servidor(a) GRAZIELY SILVA EDUARDO, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
designado(a) para responder pela Diretoria do Distrito Sanitário Vargem das Flores, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo, de acordo com a estrutura 
organizacional estabelecida pelo Decreto nº 461, de 28 de março de 2018 e suas alterações. 
Palácio do Registro, em Contagem, aos 09 de fevereiro de 2022.
MARÍLIA APARECIDA CAMPOS
Prefeita de Contagem
ANTONIO DAVID DE SOUSA JUNIOR
Secretário Municipal de Administração

Secretaria Municipal 
de Educação

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

DESPACHO DE JULGAMENTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022

Determinada a instauração de Processo Administrativo nº 003/2022 para apuração de responsabilidade da empresa SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES, 
CNPJ nº 21.445.959/0001-00, ora contratada, pelo suposto descumprimento de cláusulas e obrigações previstas no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 042/2020 Đ PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº. 32/2020 -  PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019 Đ PROCESSO Nº. 004/2019 Đ ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020, concluiu 
a Comissão especialmente designada que, pela análise dos documentos acostados, tendo sido oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa de acordo 
com a lei, restou provado que a citada empresa incorreu na inexecução do Contrato Administrativo nº. 042/2020, clausula oitava, subcláusula 8.1.6, e Ata de Registro 
de Preços, cláusula oitava, subcláusula 8.21, razão porque a Comissão sugeriu que seja aplicada à empresa a penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS, com fulcro no art. 87, III da Lei nº. 
8.666/93 e na Cláusulas 9.4, item b, do Contrato Administrativo nº. 042/2020, bem como sugere ainda a imediata RESCISÃO CONTRATUAL, nos termos do art. 78, I da 
Lei nº. 8.666/93 e na subcláusula nº 10.1.1 do Contrato Administrativo nº. 042/2020, prestigiando-se os princípios da supremacia do interesse público e da continui-
dade do serviço.
Assim sendo, Recebo e ACOLHO o Relatório Final da Comissão instituída pela PORTARIA SEDUC Nº 06/2022, DE 31 DE JANEIRO DE 2022, publicada no Diário Ofi cial 
de Contagem - Edição 5244, de 02 de fevereiro de 2022, RATIFICANDO sua decisão fi nal, tanto em relação à Rescisão Contratual, quanto à aplicação da penalidade 
suspensão sugerida, ambas a partir da data da publicação deste ato, nos termos da Lei nº. 8.666/93. 

Publique-se e arquive-se.

Contagem, 9 de fevereiro de 2022.

Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem






