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PORTARIA DE Nº 079 /2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
INSTAURA PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE QUEBRA DE DECORO
PARLAMENTAR E PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS.
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas em lei,
RESOLVE:
Art. 1° - Determinar a instauração de Processo Disciplinar para apuração de Quebra de Decoro Parlamentar e Prática
de Atos Ilícitos, nos termos do Art. 4°, II e III e Art. 9°, I da Resolução n° 003/2005, de 21 de Fevereiro de 2005 –
Código de Ética e Decoro Parlamentar e Art.21, Incisos I, II e III e § 1° do mesmo artigo, da Lei Orgânica Municipal,
dos seguintes vereadores:
1 – VALDELEI JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, vereador, portador da RG MG 4.463.447 e CPF
619.020.126-15, residente na Rua 1° de Maio, 13 – Bairro Aeroporto, em Monte Carmelo-MG, em face da decretação
de Prisão Preventiva, devido a indícios de sua participação na prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288
do CP, com redação determinada pela Lei n° 12.850/13); Peculato desvio (Art. 312 do CP) e, principalmente, Fraudes
em 09 (nove) licitações realizadas pelo Municipio de Monte Carmelo no corrente ano (Art. 90 da Lei 8.666/93),
dentre outras infrações legais, conforme Decisão Judicial e mandado de prisão preventiva, nos Autos de n°
0431.13006294-3.
2 – SEBASTIÃO MARTINS CAETANO NETO, brasileiro, solteiro, vereador, portador da RG MG 15.001.658 e
CPF 077.708.416-31, residente na Avenida Brasil Norte, 378, Bairro Planalto, Municipio de Monte Carmelo, por
indícios de falta de decoro parlamentar e prática de atos ilícitos, tais como envolvimento em negociação de apoio
parlamentar, inclusive na última eleição para Presidente da Câmara Municipal, em troca de benefícios pessoais,
conforme denota-se do Termo de Audiência, declarações do vereador em data de 12/12/2013, nos Autos do Processo
supra mencionado.
Art.2° - Designar e nomear Comissão Especial Específica de vereadores, conforme termos do art. 12 do Código de
Ética e Decoro Parlamentar, para realizar os trabalhos neste Processo Disciplinar, escolhendo inclusive o seu
Presidente e Relator.

Parágrafo único – A comissão escolhida e nomeada terá o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, a
partir de sua instauração, podendo ser prorrogada por igual período, em Caso de comprovada necessidade.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de Dezembro de 2013.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Presidente

VICENTE DE PAULO COLETA
Secretário

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 008/2013
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições e o Pregoeiro da Comissão
Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Monte Carmelo, com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e na
justificativa de revogação, que faz parte deste termo, DECIDEM;
Revogar todo o processo licitatório 008/2013, processo administrativo 052/2013, edital 008/2013, pregão presencial
008/2013, que tem como objeto a aquisição de computadores, monitores, licenças de sistemas operacionais; antivírus;
suprimentos e peças de informática; material elétrico, eletrônicos e móveis; com entrega mediante requisições.
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Monte Carmelo, 20 de dezembro de 2013.
Amir Campos Ferreira “Batata
Presidente em Exercício

Deyvid Junio da Silva
Pregoeiro

JUSTIFICATIVA DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 08/2013
A GERÊNCIA DO SETOR DE COPRAS E LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO-MG, neste ato representado pelo Pregoeiro DEYVID JÚNIO DA SILVA, nomeado pela Portaria de
n° 002/2013, de 02 de Janeiro de 2013, vem apresentar sua justificativa e recomendar a revogação do pregão em
epígrafe, pelos motivos abaixo expostos:
I – DO OBJETO
Trata-se de revogação do procedimento licitatório na modalidade Pregão, oriundo do Processo nº 052/2013, que teve
como objeto a aquisição de computadores, monitores, licenças de sistemas operacionais; antivírus; suprimentos e
peças de informática; material elétrico, eletrônicos e móveis; com entrega mediante requisições.
II – DA SÍNTESE DOS FATOS
Foi solicitado ao Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, com autorização da
Presidência da Câmara Municipal, a aquisição de computadores, monitores, licenças de sistemas operacionais,
antivírus, suprimentos e peças de informática, material elétrico, eletrônico e móveis, para atender a demanda da
Câmara Municipal e o seu anexo, com gabinetes de vereadores.
Foi então autorizado a confecção do Edital 008/2013 e do aviso de abertura do Pregão n° 008/2013, designando a
abertura para a data de 13/11/2013. Na data designada compareceram os Licitantes Adriano Gomes; Casa do
Cartucho e Informática Ltda-ME; Licitapatos Comércio e Serviços Ltda-ME; Michel de Oliveira Pereira; Prisma
Infomóveis e Equipamentos Ltda; Romys Correia de Lima-EPP E Suzana de Oliveira da Silva-ME, no entanto, ainda
fase de habilitação houve um problema com a falta de documentos dos licitantes Adriano Gomes, que abriu mão do
prazo recursal; Romys Correia de Lima, que também abriu mão do prazo recursal; Suzana Teixeira da Silva-ME, que
também abriu mão do prazo recursal e Michel de Oliveira Pereira, sendo todos inabilitados pelo Pregoeiro, mas o
licitante Michel de Oliveira Pereira e Licitapatos Comércio e Serviços Ltda-ME, resolveram recorrer da inabilitação,
sendo que a Licitapatos não foi inabilitada mas mostrou interesse em recorrer com terceiro interessado, quando,
então, foi suspensa a sessão até que os licitantes encaminhassem os recursos, conforme determina a lei.
Ocorre que, mesmo antes do transcurso do prazo para os recursos, que não foram interpostos, houve a ocorrência de
fatos novos, supervenientes à abertura da sessão que fora suspensa:
1 – No dia 11/11/2013, havia sido realizado eleição para composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o
Exercício Legislativo de 2014, e dias depois, ao tomar conhecimento de alguns atos administrativos da Câmara
Municipal, constatou-se a dúvida se no ano de 2014, iriam continuar com o anexo destinado aos gabinetes dos
vereadores, local onde seriam instalados a maioria dos equipamentos, objeto desta Licitação, e caso isso se
concretizasse os bens adquiridos ficariam sem destinação, obsoletos, o que contraria os Princípios da Moralidade
Administrativa e principalmente da Economicidade.
2 – Posteriormente, ocorreu um fato crucial ocorrido no dia 10 de dezembro de 2013, a chamada Operação Feliz Ano
Novo realizada Pelo Ministério Público de Minas Gerais, através da Promotoria de Justiça de Monte Carmelo e do
Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GCOC), com possível envolvimento em atos ilícitos fora da Casa
Legislativa, da servidora que exercia o cargo de Controle Interno da Câmara Municipal e do então Presidente, que
tiveram suas prisões preventivas decretadas nos dias 10 e 12 de dezembro, respectivamente, o que gerou inúmeras
atribulações administrativas para este Legislativo carmelitano, tornando impossível o prosseguimento de qualquer
processo administrativo, inclusive este pregão, até porque houve busca e apreensão de documentos, inclusive pastas
com processos licitatórios.
Foi então encaminhado ao Setor de Compras e Licitação um ofício da Presidência da Câmara Municipal de Monte
Carmelo, informando que este Pregão não poderia continuar, devido aos fatos novos mencionados e que um novo
Pregão, com o mesmo objeto deverá ser aberto provavelmente até o final do mês de janeiro do ano de 2014.
Em face do exposto, tornou-se inviável o prosseguimento do processo licitatório em comento. Desta forma, em
observância aos princípios basilares da Constituição e da lei 8.666/93, o processo foi submetido a decisão da
autoridade competente, em conformidade com o que dispõe o artigo 49 da lei 8.666/93, que decidiu pela
REVOGAÇÃO DO Pregão 008/2013.
III - DA FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre-nos salientar que a Câmara Municipal iniciou o procedimento licitatório, antes dos fatos supre
mencionados e baseado na necessidade de contratar os equipamentos especificados no objeto do pregão 008/2013.
Diante da ocorrência de fatos supervenientes, o que gerou uma série de atribulações, inclusive com a apreensão de
pastas com processos licitatórios, a Câmara Municipal se vê impossibilitada no prosseguimento deste processo
licitatório. Nesse caso, a revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, constitui a forma adequada de desfazer o
procedimento licitatório tendo em vista a superveniência de razões de interesse público que fazem com que o
procedimento licitatório, inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a Câmara Municipal.
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Desta forma, e sabendo que a Administração Pública não pode se desvencilhar dos princípios que regem a sua
atuação, principalmente no campo das contratações públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse
coletivo, obedecendo os princípios previstos no art.37 da Constituição Federal e no art. 3º da lei 8.666/93, a aplicação
da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que a Administração Pública, pela razão que for, perder o
interesse público e jurídico no prosseguimento da licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de expediente apto,
então, a viabilizar o desfazimento da licitação e a suspensão da celebração de um futuro contrato com base em
critérios de conveniência e oportunidade.
Acerca do assunto, o artigo 49 “caput” da Lei 8.666/93, in verbis, preceitua que:
“Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.” (Grifo nosso).
Verifica-se pela leitura do dispositivo anterior que, não sendo conveniente e oportuna para a Administração, no caso,
a Câmara Municipal, esta tem a possibilidade de revogar o procedimento licitatório, acarretando inclusive, o
desfazimento dos efeitos da licitação.
Corroborando com o exposto, o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho (Comentário à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. Dialética. 9º Edição. São Paulo. 2002, p. 438) tece o seguinte comentário sobre revogação:
“A revogação consiste no desfazimento do ato porque reputado inconveniente e inadequado à satisfação do
interesse público. A revogação se funda em juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse
público... Após, praticado o ato, a administração verifica que o interesse público poderia ser
melhor satisfeito por outra via. Promoverá então o desfazimento do ato anterior... Ao determinar a instauração da
licitação, a Administração realiza juízo de conveniência acerca do futuro contrato (....) Nesse sentido, a lei
determina que a revogação dependerá da ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado. Isso indica a
inviabilização de renovação do mesmo juízo de conveniência exteriorizado anteriormente”. (Grifo nosso).
Nesse sentido, formam-se as manifestações do Superior Tribunal de Justiça:
A revogação do certame é ato administrativo, exigindo, portanto, a devida fundamentação e motivação (justo
motivo para seu desfazimento), assim como o cumprimento das disposições legais.
6. O art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê a possibilidade de revogação do procedimento
licitatório, em caso de interesse público, "decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta". Por sua vez, o art. 18, caput, do Decreto 3.555/2000, o qual regulamenta a
modalidade de licitação denominada pregão, dispõe que "a autoridade competente para determinar a contratação
poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
(STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 23.360, Rel. Min. Denise
Arruda, julgado em: 18.11.2008.)
O próprio edital do Pregão nº 008/2013, que é a “norma reguladora do pregão 008/2013”, no subitem 9.2, “a”, traz o
seguinte acerca da revogação:
9 – DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 – A Câmara Municipal de Monte Carmelo, responsável pelo pregão, reserva-se o direito de:
a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu procedimento;
Desse modo, a Câmara Municipal, ao constatar a inconveniência e a importunidade, poderá rever o seu ato e
conseqüentemente revogar o processo licitatório, respeitando-se assim os princípios da legalidade e da boa-fé
administrativa.
IV - DA DECISÃO
Diante do exposto, com fulcro nos fundamentos de fato e de direito já expostos, o Sr.Pregoeiro recomenda a
REVOGAÇÃO do Pregão nº 008/2013, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.
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É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca da conveniência e
oportunidade do ato de revogação da licitação, apenas faz uma contextualização fática e documental com base
naquilo que foi carreado a este processo fazendo um paralelo com as disposições da lei acerca do tema em apreço.
Monte Carmelo, 20 de Dezembro de 2013.
DEYVID JUNIO DA SILVA
Pregoeiro
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