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DESPACHO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SP 002/2022 

PROCESSO Nº 01.002.266/22-75 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SP 002/2022 – LOTE 4  – GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO 

NOROESTE- VENCIMENTO DA VALIDADE DA PROPOSTA – NÃO MANUTENÇÃO DA PROPOSTA - 

Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de podas e supressões de 

árvores, destoca e secção de raízes, bem como a manutenção, conservação e limpeza de 

praças, jardins e canteiros centrais e próprios municipais no Município de Belo Horizonte, 

conforme especificações e quantidades contidas nos anexos do Edital. A licitação foi dividida 

em 08 (oito) lotes. 

 

Trata-se de análise de negativa de prorrogação do prazo de validade e manutenção de proposta inserida 

no sistema de Licitações da Caixa, pela empresa CONSTRUTORA SERVCOPA EIRELI, em virtude da 

participação na sessão de lances do LOTE 4 – GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO NOROESTE 

do Pregão acima identificado, realizada no dia 07 de março de 2022. 

 

A referida proposta comercial apresenta vigência de 100 (cem) dias, contados da data de abertura da 

sessão e o valor ofertado foi de R$6.186.500,00 (seis milhões, cento e oitenta e seis mil e quinhentos 

reais). 

 

Ocorre que a empresa foi convocada para envio da proposta ajustada no dia 14 de junho de 2022, após 

restarem transcorridos 99 (noventa e nove) dias da mencionada data de abertura da sessão. 

 

À vista disso, a ora Arrematante, encaminhou ofício, por email, em 27 de junho de 2022, o pedido de 

desclassificação de sua proposta no Lote em discussão, uma vez que já decorreram 100 (cem) dias 

desde a data de sua apresentação, não possuindo mais interesse na manutenção da oferta e contratação. 

 

Após análise das justificativas, esta Pregoeira decidiu por acatar a manifestação da licitante, com fulcro 

no art. 64, §3º, da Lei 8666/93, a saber: 

 

Art.64. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o 
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta Lei.(.§3

o
 Decorridos 60 

(sessenta)dias da data da entrega das propostas, sem convocação para 
a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. (grifo nosso). 

 

Pertinente esclarecer que se trata de licitação na modalidade Pregão, à qual se aplicam, 

subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/1993, conforme disposto expressamente no art. 9º da Lei n
o
 

10.520/2002. 
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Urge também destacar que a retromencionada Lei do Pregão, estabelece regra semelhante no que pertine 

à data de vigência da proposta, porém cria a prerrogativa do edital estabelecer prazo superior à 60 

(sessenta) dias. No caso em comento, o prazo para vencimento da proposta é de 100(cem ) dias. 

Não obstante, uma vez ultrapassado o prazo de validade da proposta o licitante se desobriga de sua 

manutenção e da assinatura do contrato. 

Por todo o exposto, a proposta comercial da empresa CONSTRUTORA SERVCOPA EIRELI, resta 

desclassificada no LOTE 4 – GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO NOROESTE e, ato contínuo, a 

empresa REFLORESTAR AMBIENTAL LTDA., será convocada para envio da proposta ajustada, em 

virtude de ser a próxima licitante classificada no certame. 

 

Belo Horizonte, 28 de junho  de 2022 

 

 

Luciana de Almeida Silva 
Pregoeira da SUDECAP 

 

 


