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ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

Diretoria de Gestão de Contratos 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  

 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1301017 000027/2022 

PROCESSO DE COMPRA Nº 1301017 000027/2022 

 

 

 

A empresa FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

CONSULTIVA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita o CNPJ/MF sob 

o nº. 35.467.604/0001-27, com sede na Al. Santos, 745, conjs. 111 e 112 – 

Cerqueira César, São Paulo/ SP, CEP: 01.419-001, por intermédio de seu 

procurador, infrafirmatário e a empresa MACIEL CONSULTORES S.S., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda sob o nº 10.757.529/0001-08, com sede na Q SBS, 

Quadra 2, 12, Bloco E, Sobreloja – Parte 3, X3, Asa Sul, Brasília/DF, ambas 

integrantes do Consórcio de empresas CONSÓRCIO MACIEL E FUTURE, vêm, 

respeitosa e tempestivamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, forte no 

item 11 e seguintes do edital, pelas razões de fato e direito a seguir expostas: 

 

 

I - DO CONTEXTO FÁTICO DA LICITAÇÃO 

 

Trata-se de processo licitatório público, na modalidade pregão 

eletrônico do tipo maior desconto, no modo de disputa aberto, regido 

majoritariamente pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Tem por 

objeto a Contratação de serviços especializados em monitoramento e 
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análise de desempenho de concessionária em parceria público-privada – 

PPP. 

 

Inaugurado o certame, em 18 de agosto de 2022, com a abertura 

de sessão eletrônica, 03 licitantes efetuaram seu credenciamento e 

registraram suas propostas para participação no Pregão. 

 

Após a competitiva fase de lances, este Consórcio sagrou-se 

arrematante, ofertando o menor e melhor valor válido para a execução dos 

trabalhos, no montante de R$ 1.350.000,00. 

 

A proposta ajustada foi aceita e iniciou-se a fase de habilitação. 

 

Posteriormente à célere análise efetuada pela R. Sra. Pregoeira e 

equipe de apoio, surpreendemo-nos com a decisão de inabilitação 

proferida em desfavor do Consórcio. A dita decisão foi informada sob os 

seguintes termos: 

 

“O fornecedor 10.757.529/0001-08 - MACIEL CONSULTORES S/S LTDA, 

cuja proposta foi aceita, não foi habilitado para esse lote. O motivo 

da sua inabilitação, de acordo com o pregoeiro da sessão, é: 

"Apresentação de documentação de habilitação incompleta, 

conforme detalhes constantes na justificativa anexa.". 

 

Dada sequência ao procedimento, a próxima licitante mais bem 

classificada, HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LIMITADA -

EPP, teve sua proposta classifica, foi habilitada no processo, sendo 

declarada provisoriamente vencedora do Pregão. 

 

Desta forma, discordando com veemência da decisão que 

inabilitou o Consórcio Maciel e Future, vimos interpor o presente Recurso 

Administrativo, demonstrando a satisfação e o atendimento total das 
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exigências de habilitação e qualificação técnica exigidos no edital pela 

Maciel Consultores, situação que deverá levar à revisão e reversão da 

decisão recorrida.   

 

Aprofundaremos a seguir. 

 

II – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Objetivamente, recordemos os termos do edital, item 7, acerca da 

fase recursal no presente certame: 

 

(...) 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização 

fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

(...) 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo 

sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso 

de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via 

eletrônica, devidamente identificados, relativos aos recursos 

interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante 

envio para o e-mail orcamento@infraestrutura.mg.gov.br, e 

identificados com os dados da empresa licitante e do processo 
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licitatório (nº. do processo e lote), observados os prazos previstos no 

item 11.1. 

(...) 

 

Desta forma, considerando que o julgamento de habilitação foi 

informado em 23/08/2022, perfeitamente tempestivo o recurso apresentado 

até 26/08/2022, respeitados os 03 dias úteis disponíveis para tanto. 

 

Pugna-se, portanto, pelo pronto recebimento, conhecimento e 

julgamento deste recuso. 

 

III - DA POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM REVER SEUS ATOS A 

QUALQUER MOMENTO. 

 

Quanto à possibilidade da Administração pública processante de 

rever seus atos a qualquer momento, tal prerrogativa está pautada no 

princípio da autotutela, esta prática pode ser exercida ex officio, quando a 

autoridade competente verificar equívocos ou ilegalidades em quaisquer 

atos praticados durante o certame, ou por provocação. 

 

A decisão pela anulação ou reforma de seus próprios atos ou 

decisões anteriores, constitui um poder interno conferido à Administração 

Pública, justamente possibilitando rever a exatidão, justiça e legalidade de 

suas ações. Não se exige formalidade especial e nem há prazo determinado 

para a anulação do ato, salvo, se houver norma legal que o fixe 

expressamente. O que se exige, é a demonstração do ato ilegal e a 

justificativa bastante para sua reforma.  

 

A nulidade do ato acarreta efeito ex tunc, vale dizer, retroage 

desvinculando as partes desde o momento da prática do ato ilegal. Como 

corolário, desconstitui os efeitos jurídicos produzidos, resguardando, no 

entanto, os direitos de terceiros de boa-fé. 
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Cabe colacionarmos as Súmulas 473 e 346 do Supremo Tribunal 

Federal acerca do assunto: 

 

Súmula 473 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 

ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial. 

 

Súmula 346 

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 

atos. 

 

Pontualmente sobre o caso em tela, é perfeitamente legal e usual 

que esta Administração licitante reveja o ato que inabilitou esta 

peticionante o anulando de pleno direito, tendo em vista que ambos os 

pontos utilizados para fundamentar a decisão de inabilitação não condizem 

com a realidade fática do caso. 

 

IV – DO MÉRITO DAS RAZÕES RECURSAIS E DA NECESSIDADE DA 

REFORMA DA DECISÃO DE INABILITAÇÃO PROFERIDA. 

 

Sem delongas, antecipamos que o cerne destas razões recursais 

justificará a necessidade de reforma da decisão que inabilitou o Consórcio 

Maciel e Future no presente certame.  

 

Inicialmente, convém recordarmos os termos da “justificativa”, do 

“parecer” que fundamentou a decisão de inabilitação. Vejamos: 
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Pois bem. Considerando tal contexto, é possível observar que a 

inabilitação do Consórcio licitante se deu sob três aspectos principais, 

citemo-los individualmente: 

 

a) Documento relativo ao “Balanço Patrimonial e Demonstrativos 

Contábeis” fora da validade no Cadastro Geral de Fornecedores – 

CAGEF; 

b) Documentos relativos à "Prova de quitação com a Fazenda 

Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa 

jurídica" e "Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo 

município onde está instalada a pessoa jurídica" da empresa FUTURE 
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MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA fora da 

validade no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF; 

c) Suposto arquivo de habilitação técnica apresentado de forma 

incompleta - “Arquivo Complementar_2.pdf”. 

 

Assim, didaticamente, de forma a elucidar o contexto para as 

presentes razões recursais, temos o seguinte: “duas pendências” dizem 

respeito à validade informada no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF 

das licitantes e outra “pendência” diz respeito ao suposto anexo de arquivo 

incompleto no sistema eletrônico utilizado para realização do Pregão. 

 

Sobre a última pendência referida, relativamente à suposta 

ausência de parte dos documentos de habilitação, importa destacarmos que 

o comentário da Ilma. Sra. Pregoeira, no documento de justificativa de 

inabilitação não é conclusivo, é sem fundamentação e prejudica qualquer 

defesa administrativa. 

 

Não é conclusivo ao passo em que apenas há um 

comentário/menção no sentido de que “a primeira parte dos documentos 

de habilitação técnica estaria incompleta”. Nada mais. 

 

Não é possível constatar qualquer aprofundamento, explicação ou 

fundamento que sustente a “análise” feita sobre a documentação de 

habilitação estar incompleta.  

 

Não é possível concluir quais os documentos e/ou requisitos 

faltantes, quais itens do instrumento convocatório foram descumpridos ou 

quais pontos da habilitação restaram descumpridos.  

 

Ora, não há como conceber uma inabilitação pela simples 

justificativa: “documentação incompleta”. 
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Sabe-se, por outro lado, que atos e decisões administrativas e 

judiciais necessitam de motivação, fundamentação e 

 

De acordo com o art. 50, § 1º, da Lei Federal 9.784/1999, a 

motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, 

podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, 

serão parte integrante do ato. 

 

A referida Lei n.º 9.784/99 faz expressa menção ao princípio da 

motivação no caput do artigo 2º, e em seu parágrafo único, VII, explicita seu 

conteúdo ao exigir a “indicação dos pressupostos de fato e de direito que 

determinarem a decisão”. 

 

A motivação integra a formalização do ato administrativo.  

Compreende a exposição formal do motivo mediante texto que torne 

possível identificar os elementos de fato e de direito que autorizam ou 

exigem a expedição do ato jurídico em apreço. 

 

Não existe motivação implícita sob a ótica da validade. O ato 

administrativo somente se encontra motivado quando se encontra exposto 

formalmente o motivo, mediante enunciados que permitam realmente 

identificar o motivo fático e o motivo legal que autorizou ou exigiu a sua 

emissão. Noutro giro: a fundamentação do ato administrativo deve ser 

explícita. 

 

A jurisprudência é uníssona neste sentido. 

 

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. . DECISÃO 

ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. 
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REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1, A administração tem o 

dever de fundamentar as suas decisões, de forma a fornecer subsídios 

que permitam ao administrado contrapor-se a ela em caso de não 

concordância, impondo-se a reabertura do processo administrativo na 

hipótese de ser proferida decisão desprovida de fundamentação, a fim 

de que nova decisão seja proferida, com a exposição dos motivos de 

fato e de direito que levaram ao pronunciamento indeferitório 

(Precedentes). 2. Remessa oficial negada. 

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50571016320214047100 RS 5057101-

63.2021.4.04.7100, Relator: JULIO GUILHERME BEREZOSKI 

SCHATTSCHNEIDER, Data de Julgamento: 15/12/2021, SEXTA TURMA) 

 

In casu, como visto, não há qualquer motivação ou 

fundamentação na decisão administrativa em questão. Não há como este 

Consórcio licitante, nem os demais licitantes, a autoridade competente ou 

órgãos de controle externo interpretarem e conceberem os exatos motivos 

da inabilitação. 

 

Como dito, a decisão no sentido de que: “parte da documentação 

de qualificação técnica estaria incompleta”, indubitavelmente, é 

inconclusiva e sem fundamentação, motivação, devendo ser 

imediatamente revista, sob pena de desrespeito aos princípios 

administrativos da legalidade, isonomia e motivação. 

 

Num segundo momento, prezada comissão, sobre a suposta 

invalidade dos documentos apresentados e constantes no CAGEF das 

empresas, convém destacar que simples deflagração de 

diligência/solicitação de reapresentação dos documentos sanaria o simples 

vício em questão. 

 

Diante do cenário observado e em atenção ao instrumento 

convocatório, é possível observar que a Comissão poderia e deveria ter 
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lançado mão do procedimento da Diligência, expressamente previsto. 

Vejamos: 

 

19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer 

fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 

como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões. 

 

Assim, pugnamos desde já pela observância ao edital, no sentido 

de que seja determinado o retorno à fase de habilitação para que se realize 

a necessária diligência de documentos existentes e já apresentados no 

processo. 

 

Destaca-se que a complementação do processo com a retificação 

da data de validade do Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis da 

Maciel Consultores e da retificação da data de validade dos Documentos 

relativos à "Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do 

respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica" e "Prova de 

quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está 

instalada a pessoa jurídica" da empresa FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE 

ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, não configuraria apresentação de novo 

documento, posterior à fase de habilitação, tendo em vista que estamos 

diante de documentos existentes e presentes no processo. O único vício 

existe permeia sobre sua data no Cadastro Geral de Fornecedores – que 

não é razão motivador de inabilitação. 

 

Assim, ao fim e ao cabo, diante da ausência de motivação e 

fundamentação que ampare a inabilitação deste Consórcio e diante da 

ausência de cabível e necessária diligência. 
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VI – DOS PEDIDOS. 

 

Ante ao exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e 

processamento do presente recurso para que seja revista e revertida a 

decisão que inabilitou o Consórcio Maciel e Future, tendo em vista a 

ausência de motivação e fundamentação  

 

Com a procedência do recurso, desde já pugnamos pelo retorno 

da fase de habilitação, devendo a Maciel Consultores ser declarada 

habilitada e vencedora da Licitação 22.002. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 26 de agosto de 2022. 

 

  

 


