
   
 

 
Rua Tenente Garro, n.º 118, bairro Santa Efigênia, CEP 30240-360, 

Belo Horizonte – MG. Telefone: (31) 3277-9335 
 

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI Nº 003/2020 
 

Processo: 04-001.931/19-14 
 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de caçambas estacionárias, conforme 

especificações constantes no anexo I do edital - termo de referência. 

 

A Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU, Autarquia Municipal inscrita no 

CNPJ sob o nº 16.673.998/0001-25, com sede na Rua Tenente Garro, nº 118, 8º andar, Bairro Santa 

Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.240-360, por meio de seu Superintendente, Genedempsey 

Bicalho Cruz, após apreciação da defesa prévia apresentada tempestivamente pela empresa Félix 

Industrial e Usinagem Ltda, decide pelo conhecimento da mesma para, no mérito, negar-lhe 

provimento em sua totalidade, nos termos da manifestação de fls. 465 dos autos, e resolve por 

ANULAR a licitação referente ao Pregão nº 003/2020, com base nas razões expostas às fls. 434 à 442 

e 465 do processo administrativo disponibilizadas por meio dos “sites” www.licitacoes-e.com.br e 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. 

Fica garantida aos interessados a interposição de RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de 10 

(dez) dias a contar da data de publicação do Diário Oficial do Município de Belo Horizonte desta 

anulação, sem efeito suspensivo. 

Fica franqueada vista dos documentos constantes no referido processo administrativo, que estará à 

disposição no Departamento de Suprimentos desta Superintendência, localizado na Rua Tenente 

Garro, n.º 118, 4º andar, Santa Efigênia - Fone: (31) 3277-9326 / E-mail: licita.slu@pbh.gov.br. 

Também poderá ser adquirida cópia impressa no valor de R$0,22 (vinte e dois centavos) por página 

impressa ou R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) por página digitalizada, importância esta a ser 

recolhida via Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal – DRAM, emitido através do 

SITE: www.fazenda.pbh.gov.br/DRAM. 

O julgamento de eventual Recurso Administrativo será publicado no Diário Oficial do Município – 

DOM. 

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020. 

 

GENEDEMPSEY BICALHO CRUZ 

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA 
Por Delegação – Portaria SMOBI nº 061, de 27 de maio de 2020. 
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