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DECRETO Nº 5.204 
Declara inidoneidade de licitante para participar de licitações e contratar com a 

Administração Pública Municipal, conforme incisos III e IV do art. 87 c/c o caput do 
art. 88 e incisos II e III, da Lei nº 8.666/93. 

 
 
 

O Prefeito Municipal de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições 
de que trata o inciso IX, do art. 90, da Lei Orgânica do Município, e conforme dispõem os 
incisos III e IV do art. 87 c/c o caput do art. 88 e incisos II e III, ambos da Lei nº 8.666/93 e 
suas posteriores alterações e   

 
Considerando o processo licitatório nº 0186/2013 na modalidade de tomada de preços    
nº 04 que tem como objeto a contratação de empresa para a ampliação da Escola Municipal 
Coronel Manoel Dias Ferraz;  
 
Considerando que neste processo participaram as empresas MSV Construtora Ltda. – CNPJ 
15.288.506/000-15, MV Engenharia Ltda. CNPJ 11.415.433/000-24 e Atros Construtora 
Ltda. CNPJ 09.292.648/0001-53;  
 
Considerando a sessão pública realizada no dia vinte e seis de junho de 2013 para 
recebimento dos envelopes de documentos e propostas, e julgamento da documentação, 
quando houve a interpelação do representante da licitante Atros Construtora Ltda. alegando 
que o atestado (certidão) de capacidade técnica – acervo técnico do CREA/MG apresentado 
pela licitante MSV Construtora Ltda. seria falso o que originou diligência da CPL;    
 
Considerando que a diligência foi feita junto à Inspetoria do CREA/MG, em São Lourenço, 
pelo engenheiro da Prefeitura Marcus José da Silva, responsável técnico junto a CPL, quando 
recebeu documento com o deslinde do fato apontado pelo representante da licitante Atros 
Construtora Ltda. com o seguinte teor conclusivo: “... as certidões do CREA são 
‘amarradas’ ao texto principal, (...) a planilha anexada não faz parte da documentação 
apresentada, (...) os documentos apresentados não reproduzem o que foi apresentado ao 
CREA e a referida certidão 004.647/12 NÃO deve ser considerada como documento válido 
(...) a funcionária responsável pela expedição da certidão não confirma como sua a 
assinatura constante nos anexos.”; 
 
Considerando que a informação recebida da Inspetoria do CREA em São Lourenço fez com 
que a Comissão Permanente de Licitações inabilitasse a licitante MSV Construtora Ltda. na 
sessão pública de 12 de julho de 2013 pela apresentação de certidão de capacidade técnica 
com conteúdo considerado inválido pelo CREA/MG e acatado pela CPL;  
 
Considerando que em sessão extraordinária da CPL realizada em 3 de setembro de 2013 
pugnou-se pela aplicação de penalidade administrativa com a declaração de idoneidade da 
licitante MSV Construtora Ltda., sendo-lhe concedido o direito do exercício da ampla defesa 
com resposta em 17 de setembro de 2013, conforme se comprova pelos documentos de fls. 
407, 408, 411 e 412 do processo licitatório em questão;   
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Considerando que a licitante MSV Construtora Ltda. muito embora tenha exercido o seu 
direito da ampla defesa, a sua resposta não apresentou qualquer argumentação que pudesse 
contrapor à conclusão da diligência feita pela CPL, apenas aduzindo que "não concorda com 
o referido despacho e que somente se manifestará na ocasião oportuna.” Ressalta-se que o 
momento oportuno seria naquele momento; 
 
Considerando que exaurido o prazo legal para apresentação de qualquer contestação, a CPL 
fez subir este procedimento, anexo ao processo licitatório para as providências conclusivas 
quanto à aplicação da penalidade a ser imposta à licitante MSV Construtora Ltda;  
 
Considerando que após comprovação de fato concreto, quando alguma licitante tenta 
impedir, perturbar ou fraudar qualquer ato de procedimento licitatório comete infração 
punível na forma legal;   
 
Considerando que sobre assunto similar o Superior Tribunal de Justiça, em julgado do 
MS nº 13.041/DF, 1ª S., rel. do Min. José Delgado, de 10/03/2008, assinalou que  “O juízo 

de valor fixado pela Administração Pública, por um de seus agentes, resultante em 
aplicação da pena de idoneidade, com base em fatos concretos, só não terá validade e 
eficácia, se existir sentença judicial com trânsito e julgado reconhecendo a licitude dos 
atos que a Administração aponta como ilegais e que foram tomados por base para 
aplicação da pena.”  
 
Considerando que o Tribunal de Contas da União também faz coro com o julgado do STJ, 
processo nº 016.488/2009-6, com precedentes, de relatoria do Min. André Luis de Carvalho, 
publicado em 25/08/2010 no Diário Oficial da União, que se cola para sustentar a decisão da 
penalidade que se toma: “... apresentação de atestado com conteúdo falso como razão 
suficiente para declaração de inidoneidade de licitante pelo TCU.”; 
 
Considerando por último que cabe a Autoridade Superior não ficar inerte e aplicar a 
penalidade imputável à licitante que se comportou indevidamente com apresentação de 
documento declarado como “INVÁLIDO”, pelo CREA/MG – certidão nº 004.647/12, o que 
quer dizer, documento falsificado para induzir a CPL ao erro e com isto fraudar a licitação 
com intuito de levar vantagem. De forma complementar, a licitante atrapalhou e prejudicou o 
trâmite normal do processo licitatório nº 0186/2013 – Tomada de Preços nº 04, retardando os 
benefícios para os alunos da Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz, assim 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarada como inidônea para participar de processos licitatórios e contratar com 
a Administração Pública de São Lourenço, pelo período de 2 (dois) anos, a empresa MSV 
Construtora Ltda. portadora do nº CNPJ 15.288.506/000-15, por ter apresentado a certidão nº 
004.647/12 não convalidada pelo CREA/MG, e por isso, considerada como documento falso 
para perturbar, atrapalhar, retardar e fraudar o processo licitatório nº 0186/2013, na 
modalidade de tomada de preços nº 04, que tem como objeto a contratação de empresa para a 
ampliação da Escola Municipal Coronel Manoel Dias Ferraz, com supedâneo nos incisos III e 
IV do art. 87 c/c o caput do art. 88 e incisos II e III, ambos da Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações. 
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 25 de junho de 2014. 
 
 
 
 
 

 
José Sacido Barcia Neto 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

Marcos Antônio Pinto Teixeira 
Secretário Municipal de Governo 

 
 
 
 
 

Elaine Cristina Ribeiro de Oliveira  
Diretora de Administração 
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