
 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S.A. 

 

Pregão Eletrônico nº 001/2020  

Processo Administrativo: 01-123.610/19-0 

 

A ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI EPP, CNPJ nº 13.277.209/0001-49,   com    sede à Rua Sete de 

Outro, 303 – Letra A – Jd. Dos Comerciários – Belo Horizonte/MG – Cep: 31.640-565, vem 

tempestivamente, neste ato representada pelo por intermédio de seu representante legal, o Sr. Pedro 

Thiago Ribeiro infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º MG13505836  e do CPF/MF n.º 

107.426.766-41, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, em face da  EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO 

DE BELO HORIZONTE S.A. – BELOTUR, com sede à Rua Espírito Santo, 527 – Belo Horizonte – MG - CEP: 

30.160-030, inscrita no CNPJ sob o nº 21.835.111/0001-98, em razão dos vícios e ilegalidades 

detectados no edital  do Pregão Eletrônico nº 001/2020 pelos motivos de fato e de direito a seguir 

aduzidos: 

 

RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO  

 

A licitação convocada pelo edital em questão tem por Objeto: 

 

Registro de preços para prestação de serviços, sob demanda, de concepção, organização, 

coordenação, execução e ações de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, com 

viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados 

e/ou apoiados pela Prefeitura de Belo Horizonte/Belotur, em conformidade com os requisitos e 

condições do Termo de Referência.  

  

Todavia, da leitura do teor do Edital de convocação, colhem-se vícios que contrariam o disposto 

na legislação pertinente ao certame - Lei nº 8.666/93, na Constituição Federal bem como, os demais 

dispositivos legais que regulam o processo de pregão, cuja prévia correção se mostra indispensável à 

abertura do certame.  

 

Face à importância evidente do procedimento em voga para a Administração, por sua amplitude, 

SOLICITA URGÊNCIA na análise do mérito desta Impugnação, a fim de evitar prejuízos sérios ao erário, 

que certamente será lesado caso o Edital permaneça nos termos atuais. Senão vejamos: 

 

DO DIREITO  

 



 

 

Conforme determina § 1o do art. 3º da Lei 8666/93: 

§ 1o.  é vedado aos agentes públicos: 
I - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinja ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou 
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; (grifei). 
 
Vale destacar a lição de Marçal Justen Filho, mestre consagrado, que define:  

 

Especialmente em virtude da regra constitucional (art. 37, XXI), somente poderão ser impostas 
exigências compatíveis com o mínimo de segurança da Administração Pública. A regra geral é 
sempre a mesma: Não poderão ser impostas exigências excessivas ou inadequadas (Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11º edição. Dialética, p. 322). (grifei) 

 

Nesta esteira, cabe transcrever a elucidativa lição do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, 

ao traçar os parâmetros da aplicação prática do supra mencionado princípio, in Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros Editores, 14º ed, 2002, págs. 474/475, que leciona:  

 
O princípio da igualdade implica o dever não apenas de tratar isonomicamente todos os que 
afluírem ao certame, mas também o de ensejar oportunidade de disputa-lo a quaisquer 
interessados que, desejando dele participar, podem oferecer as indispensáveis condições de 
garantia, é o que prevê o já referido art. 37, XXI, do Texto Constitucional. Aliás, o § 1º do art. 3 º 
da Lei 8.666 proíbe que o ato convocatório do certame admita, preveja, inclua ou tolere cláusulas 
ou condições capazes de frustrar ou restringir o caráter competitivo do procedimento licitatório 
(...). 

 

Da Qualificação Técnica exigida  

 

15 DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

15.1.1.4  Comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

b) Comprovação de aptidão técnica pertinente e compatível com as características do objeto da 

licitação, estabelecidas no Edital e seus ANEXOS, por meio da apresentação de Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, constando a execução pelo menos 04 (quatro) de eventos simultâneos 

(endereços diferentes, em mesmas datas), que contemplem pelo menos: palco, sonorização, 

iluminação, decorações, eletricistas, limpeza, organização/produção e banheiros químicos, 

emitidas em nome da Licitante, qualificada como Empresa adjudicatária, com público mínimo de 

5.000 pessoas cada, e pelo menos um dos eventos, com público mínimo de 15 mil pessoas. 

 

As exigências descritas no subitem 15.1.1.4 do Edital frustram a essência do processo licitatório, já 

que limita boa parte dos interessados a participarem do Pregão, como se não fosse o bastante, os 



 

 

mesmos contrariarem os ordenados jurídicos acerca da matéria, se fazendo desnecessárias e abusivas 

com relação ao objeto licitado além de impossibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. 

 

A Lei 8.666/93 traz em seu artigo 30, § 5:“É vedada a exigência de comprovação de atividade ou 

de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras 

não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”. 

 

Acórdão 434/2010 Segunda Câmara  
(...) Ademais, o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, estabelece que somente serão 
permitidas, nos processos licitatórios, exigências de qualificação técnica e econômica 
“indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”. 

 

Acórdão TCU 768/2007 Plenário (Voto do Ministro Relator)  
(...) Atente para que as exigências de habilitação sejam indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações, de modo a atender o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal c/c os arts. 27 a 
31 da Lei nº 8.666/1993. 
 

Processo MS 199800153543  
MS - MANDADO DE SEGURANÇA – 5693 
Relator (a) MILTON LUIZ PEREIRA Sigla do órgão STJ 
 Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO  
Fonte DJ DATA:22/05/2000 PG:00062  
[...]  
O interesse público reclama o maior número possível de concorrentes, configurando ILEGALIDADE 
A EXIGÊNCIA DESFILIADA DA LEI básica de regência e com interpretação de cláusulas editalícias 
impondo condição excessiva para a habilitação. [...] (gn). 
 

Daí dizer HELY LOPES MEIRELLES  que: 

 

É nulo o edital genérico, impreciso ou omisso em pontos essenciais ou que faça exigências 
excessivas ou impertinentes ao objeto da licitação. ((Licitação e Contrato Administrativo, pág. 26, 
Ed. RT, 10ª ed. 1991). 

 

Portanto, as exigências de qualificação técnica, sejam elas de caráter técnico profissional ou 

técnico operacional, não devem ser desarrazoadas a ponto de comprometer a natureza de competição 

que deve permear os processos licitatórios realizados pela Administração. Devem constituir tão 

somente garantia mínima suficiente para que o futuro contratado demonstre, previamente, 

capacidade para cumprir as obrigações contratuais – sem exageros, como é o caso do presente edital. 

 

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o 

caráter competitivo do certame, mas sim garantir ampla participação na disputa licitatória, 

possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham qualificação técnica e 

econômica para garantir o cumprimento das obrigações. 



 

 

Deste modo, fica evidenciado o caráter celetista que esse edital assim possui, deixando sua 

finalidade de lado - convocatória, passando a restringir os possíveis fornecedores, trazendo prejuízos a 

Administração.  

 

Sabemos que, qualquer exigência capaz de limitar o universo de competidores é desnecessária ao 

regular cumprimento do objeto licitado (como são as ora questionadas) portanto, ilegais. O caráter 

competitivo constitui um princípio essencial de toda licitação, não haverá licitação se, por qualquer 

razão, faltar a essa a competição, ficando a seleção da proposta mais vantajosa seriamente 

comprometida.  

 

Assim, a licitação consiste em um instrumento jurídico destinado a afastar a arbitrariedade na 

seleção de fornecedores, mantendo a competitividade que se vincula amplamente à isonomia, que, 

significa tratamento uniforme para situações uniformes, distinguindo-se na medida em que existam 

diferenças.  

 

Deste entendimento, conclui-se que o procedimento licitatório deve garantir tratamento 

igualitário aos interessados que apresentem condições necessárias para contratar com a Administração.  

 

Diante das razões, que infringem as normas específicas que regem a sua prática e por se desviar 

dos princípios gerais que norteiam a legislação pertinente, se faz necessário à adoção de providências 

por parte dessa Administração para que, saneando o edital e observando os princípios legais, designe 

nova data para entrega e realização do certame. 

 

Conclui-se, portanto, que é de extrema necessidade a suspensão imediata do certame e a 

correção do edital, com o fim de sanar os itens acima apontados.  

 
Da Economicidade em favor da Administração  

 

É característico das licitações proporcionarem às entidades da Administração, aquisições mais 

vantajosas, com o menor preço possível e assegurar a democratização do acesso às contratações 

administrativas. 

 

Dessa forma, o Pregão Eletrônico atende ao princípio da economicidade e da eficiência, uma vez, 

que proporciona para a Administração resultados satisfatórios, com a diminuição significativa dos 

valores das ofertas, além de propiciar maior agilidade às contratações, que, via de regra, ocorrem com 

maior celeridade por meio da utilização de seus procedimentos menos burocratizados. 

 



 

 

E no presente caso, o edital se mostra seletivo e não convocatório, na qual restringe a 

participação de diversos fornecedores, frustrando os princípios acima descritos. 

 

Destacamos que, o edital da forma que está redigido vai gerar um aumento significativo nos 

gastos, onerando a contratação, ficando evidente que não será contratada a proposta mais econômica e 

vantajosa para a Administração. 

 

A jurisprudência dos Tribunais de Contas é cada vez mais incisiva acerca da exigência no 

cumprimento da racionalização da atividade financeira do Estado, consoante pode ser observado nos 

seguintes julgados: 

 

[...] a verificação da compatibilidade dos preços do contrato [...], diante do novo cenário 

econômico, e a consequente persecução do interesse público direcionado à contenção e à redução 

das despesas, não consistiriam em mera faculdade, mas dever do administrador público. Isso 

decorre da necessidade de observância aos princípios basilares da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público, bem como da economicidade dos atos de gestão, este último 

insculpido no art. 70, 'caput' da Magna Carta. 

 [...] o princípio da economicidade não está restrito apenas a uma simples seleção de propostas na 

licitação, mas deve respaldar a atuação dos administradores quando se tratam de recursos públicos. 

Nesse sentido, 'a lição da administrativista, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a seu turno, consagra a 

tese de que o controle da economicidade, assim como da legitimidade, envolve questão de mérito, 

para verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública, de modo mais econômico, 

atendendo, por exemplo, a uma adequada relação de custo-benefício (TCU - AC-0606-07/08-2 - 

Sessão: 18/03/08, Grupo: I, Classe: I, Relator: Ministro BENJAMIN ZYMLER - Tomada e 

Prestação de Conta) 

 

Ainda, diz MARÇAL JUSTEN FILHO (Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

15º edição, Dialética, 2010, p. 459): 

 

A finalidade da licitação é selecionar a proposta com a qualidade adequada, pelo menor preço 

possível. A conjugação de ambos os valores conduz à necessidade de ponderação nas exigências 

de habilitação, não é correto por isso estabelecer soluções extremas.  

 

Assim, verifica-se, que restringir a participação de empresas por equívoco no instrumento 

convocatório, fere os princípios que regem o certamente, entre os quais impõe se destacar o do 

julgamento objetivo e da economicidade. 

 

11. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

11.2.  O valor global máximo da proposta (valor dos itens a serem contratados + taxa de 

administração) não poderá exceder a: R$252.528.595,79 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MILHÕES, 



 

 

QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SETENTA E NOVE 

CENTAVOS) , sob pena de desclassificação. 

 

11.4. A Proposta Comercial (anexo III - planilha .xlsx) com o valor global correspondente DEVERÁ 

ser anexada em arquivo único, sendo vedada a identificação do licitante em qualquer campo ou anexo 

quando do preenchimento nesta etapa. 

 

Ocorre que, estranhamente as planilhas anexo II e III trazem o valor global máximo de R$ 

256.597.360,71(Duzentos e Cinquenta e Seis Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Trezentos e 

Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos). 

 

Sendo assim, pedimos que os referidos valores sejam corrigidos, ou seja, O valor global máximo 

da proposta e os anexos (planilhas II e III) tragam o mesmo valor total. 

 

DO PEDIDO  

 

Pelo exposto, espera o acolhimento e provimento da presente Impugnação, a fim de que 

essa entidade, use de suas prerrogativas previstas em lei, determinando a suspensão da licitação para 

avaliação técnica do edital e, seja determinada a realização de ampla revisão do edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 001/2020, inclusive e principalmente nos itens mencionados no corpo da presente 

impugnação.  

 

Caso não seja este o entendimento, requeremos que seja a decisão devidamente motivada, para dar 
sucedâneo ao exame da matéria na via judicial. 

 

Termos nos quais,  

Pede e espera deferimento.  

 

Belo Horizonte, 05 de Maio de 2020. 

 
______________________________ 
Armid Festas e Eventos Eireli EPP 
Pedro Thiago Ribeiro 
Representante Legal 

 


