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PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS 

 
DESPACHO 

 

Trata-se de equívoco por parte do pregoeiro e sua equipe de apoio em que si trata da 

inabilitação da empresa LUCILENE ANDRADE SANTOS –ME no processo licitatório 048/2017 

Pregão Presencial Nº 031/2017, cujo objeto é contratação de micro empresa, empresa de 

pequeno porte e micro empreendedor individual para a prestação de serviços de 

transporte de pacientes do sistema único de saúde para consultas, exames, 

tratamentos especializados nas cidades de Brasília de Minas e Montes Claros, após a 

inabilitação da primeira e da segunda colocada no certame, foi aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da terceira colocada, a empresa LUCILENE ANDRADE 

SANTOS –ME. Conforme descrito na ata de abertura: 

“Em seguida procedeu a abertura do envelope da terceira 

colocada no certame, a empresa LUCILENE ANDRADE 

SANTOS -ME aberto o envelope constatou-se que a 

mesma deixou de apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos Municipal exigido no subitem 8.1.2.5 e também foi 

INABILITADA”.  

Após o fim do referido processo foi constatado que houve um vício no edital no subitem 

8.1.2.5 onde deveria constar: Prova de Regularidades com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei (como exigido 

em todos os nossos editais), no entanto constava apenas: Prova de Regularidade com a 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão 

emitida pela secretaria competente do estado. 

Diante do equívoco ocorrido e com embasamento na sumula 473 do TSF o pregoeiro resolve 

revogar a sua decisão de inabilitar a empresa LUCILENE ANDRADE SANTOS –ME, tornando 

assim a mesma habilitada para a próxima fase do processo, dessa forma o mesmo segue 

agora para apreciação jurídica. 

 

 

   
Pedras de Maria da Cruz, 23 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
                      Wesley Rabelo Durães 
                              Pregoeiro oficial 
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