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RESULTADO DE INABILITAÇÃO 

 

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SP 012/2020 – LOTE II – Regional Municipal Barreiro 

PROCESSO N. 01-056.980/20-30 

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS 

REGIONALIZADOS DE BELO HORIZONTE. 

. 

A Pregoeira da Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, nomeada por meio da Portaria 

SUDECAP, N
o
 183/2020, no uso de suas atribuições e, valendo-se ainda, de pareceres técnicos e/ou jurídicos 

exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua decisão quando do julgamento das 

fases de habilitação e proposta, conforme item 23, subitem 23.6 do Edital de convocação e juntados aos autos, 

comunica aos interessados na licitação em referência o resultado da inabilitação, a saber: 

 

Com fulcro na norma contida no art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002
1
, tendo em vista o não atendimento das 

exigências relativas à comprovação de qualificação técnica, a licitante Construtora Itamaracá, arrematante do Pregão 

em referência, foi inabilitada por não atender ao item 16.1.2.3.2 do edital, vejamos: 

 

16.1.2.3 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou diretamente 
serviços de manutenção em edificações, e comprovar a execução das seguintes 

atividades relevantes: 

(...) 

16.1.2.3.2 Lote II – Regional Municipal Barreiro 

a. fornecimento de mão de obra de encarregado geral de obra: 3648 horas 

b. fornecimento de mão de obra de pedreiro: 5472 horas 

c. fornecimento de mão de obra de bombeiro: 3648 horas 

d. fornecimento de mão de obra de carpinteiro: 3648 horas 

e. fornecimento de mão de obra de pintor: 5472 horas 

f. fornecimento de mão de obra de eletricista: 3648 horas 

 

Conforme relatado pela Equipe de Apoio ao Pregão, no Of.036-2020-E. APOIO/ DJUR-PE-012/2020, foi 

verificado que os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante não comprovaram os 

quantitativos mínimos de mão de obra, referente a qualificação técnica operacional, exigidos no item 16.1.2.3.2 

do edital, letras: e); f), sendo o quantitativo de eletricista (f) comprovado parcialmente. 

 

 

                                                
1
Lei 10.520 de 2002. “Art. 4º , XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 

a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 
comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;” 
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 Em sede de diligências, foi solicitado à empresa informações complementares que pudessem dirimir quaisquer dúvidas 

quanto aos quantitativos dos atestados. 

 

Em resposta, a licitante encaminhou email, no dia 09/12/2020, informando que disponibilizou composições de custo, da 

própria SUDECAP, para comprovar os quantitativos solicitados, entendendo que restou comprovado sua capacidade técnico-

operacional. 

 

Nesse ponto, insta registrar questionamento encaminhado por licitante interessado em participar do certame, nos seguintes 

termos: 

 

“Bom dia. 
  
Referente ao Pregão Eletrônico SP 012/2020 cujo objeto é Execução de serviços comuns de 
engenharia para manutenção em próprios municipais regionalizados de Belo Horizonte, 
conforme especificações e quantidades contidas nos anexos deste edital. 
  
No item 16.1.2.3 da qualificação Tecnica, Solicita para comprovar execução das seguintes 
atividades relevantes: 
  
Fornecimento de mão de obra de varias funções. 
  
Salientamos que a quantidade da mão de obra faz parte de um serviço se tornando insumo. 
  
Serviço de pintura acrílica e alvenaria já tem como insumo as horas da mão de obra. 
  
Os atestados de serviços com suas respectivas funções solicitadas dentro do quantitativo 
mínimo exigido atenderam para tal solicitação ?? 
  
No aguardo.” 
 
 

Posto Isso, segue resposta da área demandante, após solicitação de esclarecimentos encaminhada por esta Pregoeira, via 

email, dia 27/10/2020, no seguinte sentido: 

 

“A empresa licitante deverá apresentar atestados comprovando capacidade técnico-

operacional para todos os itens elencados no Edital (Item 16.1.2.3), seja para serviço ou 

fornecimento de mão de obra. Justifica-se tal solicitação pois a empresa deve ter capacidade 

tanto para execução de serviços quanto para fornecimento de mão de obra dentro dos 

critérios estabelecidos pelo edital. Assim, não serão consideradas a apresentação somente 

dos atestados de serviço.” 

 

Esclareço ainda, que as supramencionadas questões foram publicadas no site da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

dia 03/11/2020, tempestivamente, tornando público o posicionamento da área demandante. 

 

 

Ademais disso, temos a previsão editalícia contida no item 16.1.2.3.2, já transcrito anteriormente, que trouxe, 

expressamente, a solicitação de comprovação de fornecimento de mão de obra. 

mailto:djdvpa@pbh.gov.br


 

3/3 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 

Avenida do Contorno, 5.454 – Bairro dos Funcionários 
Telefone (31) 3277-8254 

Telefax (31) 3277-8017 
E-mail: djdvpa@pbh.gov.br 

: 

 

Dessa forma, em consonância com o art 2º, caput, da Lei 10.024/2019, esta Pregoeira entende por inabilitar a Construtora 

Itamaracá, tendo em vista os princípios insculpidos no referido dispositivo, a saber: 

 

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 

administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que 

lhes são correlatos. (grifo nosso) 

 

 

Cumpre ainda salientar que tendo em vista a decisão aqui consubstanciada quanto à inabilitação da licitante, esta 

pregoeira entende pela desnecessidade de apreciação do conteúdo, adequação, razoabilidade e exequibilidade da proposta por 

ela apresentada, tendo em vista o permissivo da norma contida no art. 4º, XVI da Lei 10.520 de 2002.
2
 

 

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020. 

 

 

Luciana de Almeida Silva 

Pregoeira 
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Lei 10.520 de 2002. “Art. 4º, XVI se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as 
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;” 
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