
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-052.720/20-77  

PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020 

 

RECORRENTE: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - ME 

RECORRIDA: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – BELOTUR 

 

ASSUNTO: ANÁLISE DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 

AUDIOVIX EVENTOS LTDA – ME NO PE 005/2020 – LOTES 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

27, 33, 36, 37, 39, 44, 45 E 57 

 

DA ADMISSIBILIDADE: 

 

Nos termos do disposto no item 18 do Edital, é cabível a apresentação de recurso, por todos os 

licitantes, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data do acolhimento das intenções de 

recurso pela Pregoeira. 

 

No mesmo item (18.1) reza o edital que “Declarado o (s) vencedor (es), os licitantes, inclusive 

aquele (s) que foi (ram) desclassificado (s) antes da sessão pública de lances, poderá (ão) 

manifestar, motivadamente, a intenção de recorrer, por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da 

declaração de vencedor (es).” 

 

A Declaração de vencedor referente aos lotes ora em recurso se deu entre às 14:25hs e 15:44hrs. 

do dia 27/11/2020.  

 

A recorrente manifestou intenção de recorrer tempestivamente na forma do edital e, apresentou o 

documento recursal em 03/12/2020, também no prazo estipulado pelo edital.  

 

Deste modo, conhece-se do recurso, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, à época 

de sua interposição, conforme previsto no item 18 do edital. 

 

Recurso tempestivo. 

 

RELATÓRIO – FUNDAMENTOS E ANÁLISE  

 

Do Pedido:  

 

A recorrente requer a anulação e/ou reforma da decisão de sua desclassificação/inabilitação, com 

o consequente deferimento do recurso. 

 

 Das Alegações e Argumentos da Recorrente para a Reforma: 

 

Inicia sua peça recursal com uma síntese dos fatos relatando que a recorrente instruiu sua 

proposta, com toda documentação necessária e pertinente a sua participação, de acordo com os 

dados fornecidos no edital, publicado pelo Município, objetivando então, ser 

credenciada/classificada/habilitada, tendo, num primeiro momento, após efetiva disputa de 



 
 

 

proposta e lances verbais, com as demais licitantes, sido classificada em primeiro lugar para o 

lotes 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 33, 36, 37, 39, 44, 45 e 57 do Anexo II do edital, 

conforme registro no sistema eletrônico, onde constam expressamente os preços vantajosos 

ofertados pela empresa recorrente, em cada lote mencionado. 

 

Faz referência à Teoria dos Motivos Determinantes, citando a Professora Maria Sylvia Zanella di 
Pietro (Direito Administrativo, Atlas, 1989, p. 160):  

 

“Ainda relacionada com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em consonância 

com o qual a validade do ato se veicula aos motivos indicados como seu fundamento, de 

tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade” (ob. cit., p. 160). 

 

Afirma que os motivos dados para a decisão de “DESCLASSIFICAÇÃO” da recorrente, interferem 

gravemente na sua esfera jurídica, devem ser indicados, no procedimento de licitação, de forma 

escrita, inclusive porque  tais motivos vinculam a Administração, de acordo com a Teoria 

apresentada e cita o mestre Marçal Justen Filho:  

 

“A lei determina que todos os atos da licitação sejam documentados por escrito. Mesmo 

quando os atos sejam formalizados verbalmente ou através de outras condutas, deverá 

ocorrer sua documentação por escrito (através de "atas").   

 

A recorrente trás um detalhamento do que diz constar registrado na Ata de Realização do Pregão 
Eletrônico no 0078/2020, registrada no sistema, a empresa recorrente foi desclassificada, nos lotes 
citados por ato do Pregoeiro, porque:  

i) Quanto aos Lotes 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 33, 36, 37, 39, 44, 45 e 57: 
"Não apresentou Declaração Independente de Proposta e Declaração de Beneficiário 
da Lei Complementar no 123, nos termos do disposto nos Anexo IX e Anexo XI;"  

ii) Quanto aos Lotes 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 33, 36, 37, 39, 44, 45 e 57: “Não 
apresentou Prova de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ, nos termos do subitem 17.1.2.2 
aliena a;"  
 

iii) Quanto ao Lote 44: "Não apresentou comprovação de qualificação técnica nos termos 

do subitem 17.1.1.4 ou 17.1.2.4” 

 

Encerra sua Breve Síntese dos Fatos alegando que a decisão do Sr. Pregoeiro violou o direito da 

empresa recorrente a ser declarada vencedora do certame quanto aos lotes 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 27, 33, 36, 37, 39, 44, 45 e 57 do Anexo II do edital. 

 

Mais adiante, passa a analisar o mérito do seu pleito alegando ser ilegal a decisão da sua 

desclassificação pela "Não Apresentação de Declaração Independente de Proposta e Declaração 

de Beneficiário da Lei Complementar no 123, nos termos do disposto nos Anexo IX e Anexo XI" 

para os lotes 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 33, 36, 37, 39, 44, 45 e 57. 

 



 
 

 

A recorrente repete a íntegra do item do 12 do Edital do Pregão Eletrônico 005/2020 que trata da 

apresentação da proposta de preços e dos documentos de habilitação alegando que não há nada 

no edital, na parte que regula a apresentação inicial da proposta, que exija ou determina aos 

licitantes a apresentação das Declarações.  

 

Ainda apresenta o item 13, como reforço a sua alegação, que expressa que a apresentação da 

proposta é regulada pelo item 12, o qual como visto, nada exige quanto a apresentação de 

declarações previstas nos Anexos IX e XI do edital.  

 

Alega que nesta fase, as propostas dos licitantes já foram submetidas à apreciação do Pregoeiro, 

que, a aceitou neste momento, tanto assim que foi admitida à fase de lances, caso contrário, teria 

sido desclassificado e não poderia ofertar lances, nos termos do item 13.1.2 do edital. 

Apresenta em reforço ao seu argumento que à desnecessidade quanto à apresentação, nesta fase 
inicial de “Declaração Independente de Proposta e Declaração de Beneficiário da Lei 
Complementar no 123, nos termos do disposto nos Anexo IX e Anexo XI”, nota-se que o item 13.2 
expressamente determina que:  

 
“Para usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar no 123/2006 e suas 

alterações, a licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá declarar-se como tal no início da sessão pública do Pregão, se 

comprometendo, caso venha a vencer o certame utilizando-se do benefício, a apresentar 

toda a documentação elencada no presente edital que ateste o seu enquadramento." 

 

Informa que o sistema eletrônico, quando da inserção da proposta inicial pelos licitantes, obriga 

que os mesmos informem se estão enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno 

porte e que informem se a proposta foi elaborada de forma independente.  

 

Sustenta ainda que as referidas declarações só seriam obrigatórias quando da apresentação da 

proposta ajustada, que ocorre somente após a sessão de lances, nos termos do item 15 e seus 

subitens 15.1, 15.4, 15.4.1 e 15.4.3. 

A recorrente alerta ao princípio do direito administrativo nos processos licitatórios da vinculação ao 
edital destacando entendimento do Prof. Dr. Hely Lopes Meirelles (Licitação e contrato 
administrativo, 10 ed. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 29), que assim nos ensina sobre a 
vinculação ao edital:  

"A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre 
adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da 
licitação, quer quanto ao procedimento, quer quanto à documentação, as propostas, ao 
julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, 
tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos 
os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora." "Nem se 
compreenderia que a Administração fixasse no edital o modo e forma de participação 
dos licitantes, bem como as condições para a elaboração das ofertas, e no decorrer do 
procedimento ou na realização do julgamento ou no contrato se afastasse do 
estabelecido, e admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O 
edital é a lei interna da licitação, e, como tal vincula aos seus termos tanto os licitantes 



 
 

 

quanto a Administração que o expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos os 
interessados na licitação." (grifou-se)  

 

Faz a recorrente insinuações desrespeitosas à Pregoeira ao dizer que “Contudo, a 

discricionariedade da Administração esgota-se na publicação do edital, não cabendo ao 

Pregoeiro interpretá-lo de acordo com subjetivismos e preferências pessoais. 

Discorre uma extensa literatura sobre esse mesmo  tema” 

 

Prossegue a recorrente a argumentar sobre sua desclassificação pela “Não Apresentação de Prova 

de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda CNPJ, nos termos do subitem 17.1.2.2 aliena a;". 

Cita o item 17.1.2.2 do edital que pede a apresentação de Prova de Inscrição e da Situação 
Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ e ressalta que 
apresentou comprovante de situação regular no SICAF.  

Alega que o edital estabelece em seu item  12.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os 
documentos de habilitação que estejam com situação regular no SUCAF, no SICAF, ou no CAGEF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.  

Se socorre o recorrente do  artigo 4o, XIV da Lei do Pregão (10.520/02) expressamente autoriza a 
que os licitantes deixem de apresentar documentos habilitatórios que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e sistemas semelhantes mantidos por Estados, 
Distrito Federal ou Municípios. Senão vejamos:  

"Art.4o.  

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já 
constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e sistemas 
semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes;" 

 

Deduz que, por ter apresentado o documento referente ao item 17.1.2.2 alínea b, quer seja a Prova 
de regularidade para com as Fazendas Federal, por conseguinte estaria cumprida a exigência do 

item 17.1.2.2 alínea a que é a Prova de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ por estarem intimamente ligadas na 
medida que ambas possuem a mesma finalidade. 
 
Por fim, passa o recurso a tratar da "Não comprovação de qualificação técnica nos termos do 
subitem 17.1.1.4 ou 17.1.2.4”. 
 
O recorrente transcreve o artigo 30, inciso II da lei nº 8.666/93 e artigo 57 do Regulamento Interno 
de Licitações da BELOTUR que tratam dos documentos e critérios para habilitação técnico 
operacional, no sentido de demonstrar aquilo que deve ser cobrado dos licitantes.  
 

Posto isto, entende a recorrente que a decisão de desclassificação, em razão de 
descumprimento dos itens 17.1.1.4 e 17.1.2.4 é equivocada, e merece ser reformada.   
 
Esclarece que apresentou, durante o procedimento licitatório em referência vários 
atestados com itens e serviços semelhantes e compatíveis ao objeto do lote 44, 
especialmente o atestado fornecido pelo Clube Siribeira e o atestado fornecido pela 



 
 

 

Polícia Militar em Itamaraju/BA, entre outros, que prevê a montagem e desmontagem 
de equipamentos de palco, possui serviços e equipamentos de características 
pertinentes e compatíveis com as requeridas no lote 44. 
 

Enfatiza seu entendimento ao dizer que “foi plenamente atingida a finalidade perseguida 
pela previsão do item 17.1.1.4 do Edital, qual seja, comprovar, de forma efetiva, a 
qualificação técnico operacional da empresa recorrente, resguardando a 
Administração Pública de contratação de empresa aventureira, com risco a perfeita 
execução do contrato.” 
 
Depois de todo exposto acerca do seu ponto de vista, avança a recorrente agora invocando os 

princípios da proporcionalidade e competitividade – vedação ao excesso de formalismo. 
 
Sobre a desclassificação da recorrente em razão da ausência da comprovação da 
qualificação técnica, alega que as exigências de qualificação técnica e econômico-
financeira, devem ser somente aquelas indispensáveis a assegurar o cumprimento do 
contrato, e que trata-se, no caso, de aplicação do princípio da vantajosidade e da 
proporcionalidade. 
 

Aduz a recorrente que o “rigorismo excessivo na apreciação dos requisitos de habilitação na 

fase de julgamento das licitações, vêm sendo mitigado, com fulcro em outros princípios 

citados, quais sejam, da proporcionalidade e razoabilidade, que também devem esgueirar a 

prática de toda atividade administrativa.”.  

 

E finalmente, traz à tona um texto do edital que reza sobre: a faculdade do pregoeiro ou à 

autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências; o não 

atendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante... e; as normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

E conclui a recorrente que, “sob qualquer enfoque que se dê a questão, como já dissemos 

acima, os atos que desclassificaram a empresa AUDIOVIX EVENTOS LTDA – ME, nos lotes 8, 

9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 33, 36, 37, 39, 44, 45 e 57 do edital, emanados pela Sr. 

Pregoeiro, estão totalmente DESCONFORMES aos princípios e normas legais, de acordo com 

a moderna jurisprudência e doutrina pátrias.”. 

 

Da análise do recurso 

 

Cuida-se de resposta ao recurso contra desclassificação, interposto pela empresa AUDIOVIX 

EVENTOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Jerônimo Monteiro, nº 

126, sala 501, Centro, Vitória – ES, CNPJ sob o nº 20.964.886/0001-09, referente ao PREGÃO 

ELETRÔNICO n° 005/2020 – DIVERSOS LOTES.  

 



 
 

 

O Edital orientador do presente Processo Licitatório é pautado nos princípios norteadores da 

Administração Pública e nas cominações legais que baseiam todo o processo licitatório.  

 

O processo licitatório foi conduzido por profissionais competentes, nomeados pela Portaria nº 

001/2020 de 03 de janeiro de 2020, publicada em 07 de janeiro de 2020 no Órgão Diário Oficial do 

Município de Belo Horizonte. 

 

O instrumento convocatório de licitação não impugnado é soberano, vinculando tanto a 

Administração Pública quanto os licitantes, devendo as partes se atentarem ao expressamente 

estabelecido no Edital, pois é este que tem caráter vinculante e faz lei entre as partes.  

 

Assim, após avaliação das razões recursais, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio, 

partindo dos pressupostos elencados anteriormente e, aplicando o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, traz a seguinte análise:  

 

Insta esclarecer que, em 01/07/2018 a Belotur se adequou às exigências da Lei Federal nº 13.303 

de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

 

A lei das estatais, como ficou conhecida, inovou em aspectos importantes o regime jurídico das 

licitações e contratos, delegando ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur – 

RILC, a importante função de sistematizar e acomodar as novas disposições legais às 

especificidades de cada empresa estatal, em substituição ao regime da Lei 8.666/93.  

 

A Belotur, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 

21.835.111/0001-98, sendo uma empresa pública da Administração Indireta Municipal, com 

personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa, técnica e 

financeira, adotou regime jurídico de licitações e contratos, nos termos da Lei Federal nº 

13.303/2016, editando o próprio Regulamento Interno de Licitações e Contratos, ao qual está 

adstrita.   

 

Nesse sentido passamos à análise propriamente dita.  

 

Indispensável, antes de mais nada, corrigir a afirmação da recorrente que diz “... após efetiva 

disputa de proposta e lances verbais, com as demais licitantes,...”. Entendemos essa afirmação 

como evidente equívoco de redação, posto que estamos tratando de pregão na forma 

ELETRÔNICA, não havendo assim, disputa de lances verbais como dito pela recorrente. 

 

Logo adiante, outra afirmação equivocada da recorrente ao dizer: “A recorrente trás um 

detalhamento do que diz constar registrado na Ata de Realização do Pregão Eletrônico no 

0078/2020, registrada no sistema,...”. O pregão eletrônico que estamos falando é o 005/2020, e 

não teve ainda sua ata lavrada e muito menos encontra-se no sistema.  

 

Inicialmente temos que a recorrente foi desclassificada em razão de não ter apresentado as 

declarações de elaboração independente de proposta e de beneficiária da LC 123. temos ainda 



 
 

 

como motivo para desclassificação a falta do documento de cadastro nacional de pessoas jurídicas 

– CNPJ. 

 

Alega a recorrente que o edital não pede que sejam apresentadas as declarações na fase inicial do 

certame.  

 

Senão, vejamos o texto do edital em seu subitem ’12.2 Os documentos que compõem a Proposta 

de Preços e Documentos de Habilitação da Empresa Licitante melhor classificada, ...”.  

 

Também o ANEXO IX do edital, logo abaixo do seu título traz a exigência de forma explícita 

“DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (A ser apresentada 

juntamente com a proposta comercial no site Licitações Banco do Brasil e juntamente à 

Proposta Ajustada impressa)”. 

Ademais, a exigência da declaração de elaboração independente, no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte está regulamentada pelo DECRETO Nº 14.297, DE 02 DE MARÇO DE 

2011 e, em  seu art. 5º diz que “No caso da modalidade de citação denominada Pregão Eletrônico, 

a Declaração de Elaboração Independente de Proposta será apresentada e remetida pelo licitante 

na data de abertura das propostas prevista no instrumento convocatório”.  

Há regulamentação para apresentação dessa declaração em todas as esferas da administração 

pública no sentido de prevenir e coibir a prática de eventuais ilícitos concorrenciais nos 

procedimentos de licitação e contratação pertinentes a obras, compras, serviços, inclusive de 

publicidade, como forma de reconhecimento dos parâmetros da previsibilidade e da transparência 

relacionados à defesa e promoção da concorrência pública. 

 

Já em relação à exigência da declaração de beneficiário da LC 123, ela somente é exigida quando o 

licitante está enquadrado como ME ou EPP. A recorrente, quando do cadastramento da sua 

proposta no site licitacoes-e assinalou que é uma EPP, logo estava certa a empresa que deveria 

apresentar a declaração.  

 

Do mesmo modo, o edital traz a exigência da declaração, seja no subitem 12.2 como já dito 
anteriormente como no ANEXO XI  DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/06, há a exigência expressa da apresentação da declaração  (A ser apresentada juntamente 
com a proposta comercial no site Licitações Banco do Brasil e juntamente à Proposta Ajustada 
impressa).  
 

Trata-se de dois documentos que acompanham as propostas e exigidos no edital.  

 

No tocante a ausência de apresentação do comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, ocorre que a 

recorrente, mesmo tendo a opção de apresentar o SUCAF, SICAF ou CAGED  em substituição 

aos documentos de habilitação, optou por enviar os documentos e enviou também um 

comprovante do SICAF onde reza que aquele documento não tem valor legal. 

 

Assim sendo, optou a pregoeira por considerar os documentos propriamente ditos. Entretanto 

se deparou com a ausência do CNPJ.  



 
 

 

Ante as alegações da recorrente e, sobretudo a previsão expressa no edital da possibilidade de 

substituição dos documentos pelo SICAF, faz-se nesse momento a correção do ato e exclui-se 

do roll de motivos da desclassificação da recorrente a ausência do CNPJ.  

 

Derradeiramente a recorrente apresenta suas alegações face à sua desclassificação técnica, 

em razão da ausência de comprovação de qualificação, especificamente no lote 44. 

 

A qualificação técnica é matéria excedente aos conhecimentos da pregoeira e sua equipe de apoio, 

por essa razão foi diligenciada a Diretoria de Eventos da Belotur, que dispõe de pessoal qualificado 

e entendedores do objeto licitado, para análise dos atestados técnicos exigidos no edital, por 

ocasião da habilitação e, da mesma forma, foi feito para análise dos recursos referentes às 

questões de ordem técnica.  

 

A Diretoria de Eventos da Belotur ao analisar o recurso interposto concluiu  “ao analisar o pedido 

da Recorrente, informamos que não há, nos 03 (três) atestados de capacidade técnica 

citados no recurso, descrição das características mínimas do piso e/ou palco fornecidos que 

possam ser consideradas compatíveis com o PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO descrito no LOTE 

44. Sendo assim, mantemos a desclassificação da empresa AUDIOVIX por não apresentar 

comprovação da qualificação técnica nos termos do subitem 17.1.1.4.” 

Por se tratar de matéria puramente técnica a pregoeira acata a decisão da DREV-BL contida em sua 

análise.  

Sobre os arrazoadas da recorrente faz-se necessário o posicionamento da pregoeira frente ao que 

determina a legislação atinente.  

Quanto aos motivos da desclassificação da recorrente, estes foram corretamente expressados pela 

pregoeira no site de licitações do banco do Brasil, e tão certo é, que possibilitou à licitante 

manifestar e interpor seu recurso ora em análise.  

Em seguida, a recorrente se contradiz porque ora diz que os motivos dados para a decisão de 

"DESCLASSIFICAÇÃO” devem ser indicados, no procedimento de licitação, de forma escrita, 

inclusive porque, como visto, tais motivos vinculam ora, logo adiante, cita claramente os motivos 

da sua desclassificação, e coloca em xeque a conduta da pregoeira ao afirmar que sua postura 

“encerra uma série de violações aos princípios básicos que regem as licitações.”.  

A recorrente tenta criar uma situação de nulidade que não existe ao citar que o ato foi ilegal, 

tomando por base o texto do edital. Conforme comprovado nesta análise recursal não há nada de 

ilegal visto que a previsão editalícia acerca da exigência das Declarações é decorrente de Lei.  

No tocante a afirmação da recorrente que diz que “a proposta inicial do recorrente já havia sido 
submetida à apreciação do Pregoeiro, que a aceitou, neste momento, tanto assim que foi 
admitida à fase de lances, caso contrário, teria sido desclassificado e não poderia ofertas lances, 
nos termos do item 13.1”, esclarecemos o seguinte:  

O item 13 do edital trata dos procedimentos referentes ao certame. A análise para fins de 
classificação da proposta antes da fase competitiva refere-se a sua aceitabilidade em relação ao 



 
 

 

valor de referência bem como aferir se algum licitante, equivocadamente, se identificou antes da 
fase competitiva, dois fatos que são vedados e passíveis de desclassificação inicial de qualquer 
licitante. Essa análise preliminar se limita a esses dois aspectos, posto que, conforme determina o 
decreto federal 10.024/20 e o decreto municipal 17.317/20, todos os documentos inseridos no 
sistema somente são disponibilizados após a sessão pública de lances.  

Dessa forma, temos que a recorrente está buscando elementos que não existem para reverter sua 
situação, em razão do seu entendimento equivocado do edital, ou simplesmente do mero 
esquecimento de anexar os documentos que devem acompanhar a proposta comercial.  

Parte então para suplicar pela aplicabilidade dos princípios norteadores da administração pública, 
prestigiados no art. 37 da Constituição Federal.  

Fala a recorrente no dever do cumprimento do princípio da impessoalidade, do julgamento 
objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório.  

Inexistem quaisquer elementos no procedimento e na condução do certamente que possa ser 
entendido como descumprimento do princípio da impessoalidade, há somente essa inferência 
trazida pela recorrente.  

A desclassificação se deu de forma objetiva e pautada no que reza o edital e na legislação atinente 
ao caso.  

A vinculação ao instrumento convocatório está sendo cumprida em todas as etapas do certame, 
por essa razão foi necessário proceder com a desclassificação da recorrente em razão dos 
descumprimentos apontados. 

A recorrente se posiciona de forma afrontosa ao dizer que “a discricionariedade da Administração 
esgota-se na publicação do edital, não cabendo ao Pregoeiro interpretá-lo de acordo com 
subjetivismos e preferências pessoais.”. grifamos 

Trata-se de grave acusação e sem nada poder provar. Uma acusação dessa fere a honra, a moral e a 
integridade da sanidade da pessoa. 

Invoca ainda a recorrente quanto ao princípio da isonomia que nada mais é que, no caso, a 
igualdade entre os licitantes. 

Não seria desigual manter a classificação da recorrente com documentação deficitária ao passo que 
os demais licitantes acudiram o edital em todas as exigências? 

Tendo em vista que em sua grande maioria os licitantes atentaram para todas as regras do edital, 
não há que se falar em questões subjetivas ou desigualdade entre os licitantes. Desigual seria 
manter a recorrente classificada.  

Apenas para constar, ao mesmo tempo  que a licitante recorre à aplicabilidade da estrita regra do 

edital, roga a recorrente para entendimentos subjetivos acerca da ausência do CNPJ.  

Sobre a apresentação do CNPJ, conforme já assinalado acima, as argumentações da recorrente 

serão consideradas no tocante ao que foi apresentado, SICAF.  

No que tange às alegações acerca da qualificação técnica,  essas foram diligenciadas e respondidas 

conforme entendimento do corpo técnico da Belotur  



 
 

 

 

Diante do exposto e conforme análise técnica pela DREV – BL, fica mantida a decisão inicial de 

desclassificação da empresa Audiovix . 

 

CONCLUSÃO: 

 

Após a devida análise do recurso interposto, obedecendo aos princípios que norteiam a Licitação e 

a Administração Pública, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio, conclui e opina pelo  

PROVIMENTO de forma parcial do recurso apresentado pela empresa Audiovix,  mantendo-a 

desclassificada no pregão eletrônico nº. 005/2020 – nos pontos enfrentados, exceto no que se 

refere à apresentação do CNPJ que fica, neste quesito, provido.  

Em conformidade ao disposto no Art. 70, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 
encaminho o presente recurso para apreciação e decisão final ao Diretor-Presidente da Belotur, 
como Recurso Hierárquico. 

 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2021 

 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte SA – Belotur  

Isabel Antonia de Melo 

Pregoeira  

 

 

 

 

Ao Sr. Gilberto César Carvalho de Castro, Diretor Presidente da Empresa 

Municipal de Turismo de Belo Horizonte, para decisão final.  

 

Ratifico a decisão 

 

 

Gilberto Cesar Carvalho de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O documento assinado consta nos autos. 


