
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-052.720/20-77  

PREGÃO ELETRÔNICO nº  005/2020 

 

RECORRENTE: ARMIND FESTAS E EVENTOS EIRELI  

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

 

ASSUNTO: ANÁLISE DE RECURSO A DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE NO PE 

005/2020 

 

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).” 

 

Como pode ser verificado na imagem (print screen) abaixo extraída da plataforma de licitações 

do banco do Brasil (licitacoes-e) a Pregoeira proferiu a declaração de vencedor no dia 

27/11/2020 (sexta feira) às 15:28 horas. 

 



 
 

 

No próximo dia útil, segunda feira, dia 30/11/2020 às 09:10 horas a Pregoeira enviou 

mensagem aos licitantes, por meio da plataforma licitacoes-e, advertindo a todos para os 

prazos previstos no edital, conforme print screen abaixo.  

 
Considerando que o prazo para manifestação de intenção, motivada, se encerrou às 15:28:55; 

a Pregoeira às 16:27 horas, acatou todas as manifestações de intenção de recurso.  

 

A Recorrente não manifestou, de forma alguma, intenção de recurso conforme previsto no 

edital como pode ser verificado nas imagens de print screen que se seguem.  

 



 
 

 

 
Mesmo assim, a Armid enviou suas considerações em caráter recursal, no dia 02/12/2020, 

tempestiva mas  de forma diversa ao previsto no instrumento convocatório ante a ausência da 

manifestação de intenção de recorrer.  

 

Entretanto, considerando o disposto no art. 5º inciso XXXIV da Constituição Federal do Brasil, 

onde é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas “o direito de petição 

aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”, 

passamos a análise das considerações apresentadas pela Recorrente fundamentas nas 

premissas apresentadas em suas alegações, como se segue. 

 

RELATÓRIO – FUNDAMENTOS E ANÁLISE  

 

Do Pedido:  

 

Requer a Recorrente que o julgado seja procedente no sentido de reconsiderar a decisão da 

Pregoeira que a desclassificou, declarando-se a empresa ARMIND FESTAS E EVENTOS EIRELI, 

habilitada para prosseguir no pleito. 

 

Das Alegações Iniciais da Recorrente: 

 

Preliminarmente aponta a Recorrente que sagrou-se vencedora do lote 48 do referido certame 

e que após a sessão de lances foi convocada a apresentar contraproposta porém, não sendo 

possível a melhora do valor arrematado para o lote. 

 

Relata a recorrente que conforme procedimento de costume (grifamos) para a negociação 

referente à contratação, o licitante questionou quanto a possibilidade de já encaminhar a sua 

proposta ajustada para o lote arrematado, e que mesmo questionando sobre a liberação do 



 
 

 

envio da proposta ajustada ao r. pregoeiro, o mesmo não se manifestou quanto a indagação 

que lhe foi feita. 

 

E assim, pautado na previsão editalíssima contida na Cláusula 15, principalmente no item 15.2, 

a recorrente tratou de encaminhar sua proposta ajustada via licitacoes-e.  

 

A recorrente se diz “surpresa” ao perceber que o procedimento não foi encerrado no mesmo 

dia e que não havia previsão de “quando retomaria a sessão”. 

 

Afirma ainda que a sessão foi retomada no dia 23/11/2020, com a oportunidade de envio da 

proposta ajustada no prazo de 02 (duas) horas. 

 

Confessa a recorrente que, “como já havia enviado sua proposta ajustada e não havia recebido 

mais nenhuma notificação referente à solicitação, não apresentou novamente a sua proposta, 

sendo considerado desclassificado pelo pregoeiro, oportunidade na qual convocou outro 

licitante para apresentação da proposta ajustada.” 

 

A recorrente diz ainda que “ao ser questionada quanto ao motivo de desclassificação, fomos 

informados via Chat que não havíamos apresentado as declarações, sendo que as mesmas 

constavam presentes nos anexos da nossa documentação inicial, inseridos ao cadastrar a 

proposta no sistema.” 

 

Dos Argumentos da Recorrente para a Reforma: 

 

Discursa a Recorrente “Conforme preceitos advindos da legislação, e ainda conforme preceitos 

dos princípios aplicáveis ao processo de licitação, o julgador deve motivar as suas decisões 

conforme previsão do Edital de convocação, devendo sempre ser claro e objetivo, 

principalmente nas decisões de habilitação e inabilitação ao processo licitatório, para que não 

se torne arbitrário e contrário aos princípios constitucionais e legais do processo de licitação.”. 

 

Relata ainda que, todos devem cumprir rigorosamente as regras previstas no edital 

convocatório, de modo a impedir a discricionariedade, garantindo assim a ampla concorrência, 

em referência ao Princípio do Vínculo e ao instrumento convocatório. 

 

Traz à sua peça recursal citação literal dos subitens 15.1 e 15.2 do edital.  

 

Entende por fim que “que a desclassificação da presente licitante, que cumpre perfeitamente 

as condições e previsões legais acometidas no edital de convocação, geraria grande prejuízo a 

Administração Pública, vez que com a sua desclassificação foi convocada a próxima 

concorrente e o preço apresentado para a arrematação é superior à proposta apresentada 

pelo presente Recorrente, gerando assim prejuízo ao erário público, causando maior saída de 

fluxo de caixa para contratação de serviços.”.  

 



 
 

 

Por último, apela para a reforma da r. decisão que julgou desclassificado o presente 
Recorrente, uma vez que cumpriu todas as exigências reguladas no referido instrumento 
convocatória.  
 

Da análise do recurso 

 

Cuida-se de resposta ao Recurso contra desclassificação, interposto pela empresa Armind 

Festas e Eventos Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

13.277.209/0001-49, ora Recorrente, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2020. 

 

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 julgamento de qualquer Processo Licitatório deve ser fundamentado em fatores concretos, 

exigidos pela Administração. 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 análise as seguintes 

considerações:  

 

Primeiramente, é necessário esclarecer que quando da convocação para a manifestação de 

intenção de recorrer, a empresa Armid não se manifestou e, mesmo assim, enviou sua peça 

recursal.  

 

A análise da peça em comento se pauta no direito constitucional de petição para acudir o 

recurso ora proposto. Note-se ainda que, conforme bem exposto na admissibilidade do 

recurso, não resta dúvida que a Armid deixou de observar o prazo para manifestar sua 

intenção de recorrer uma vez que a Pregoeira, por meio de mensagem a todos os licitantes, os 

alertou para os prazos previstos no edital.  

 

A recorrente afirma que conforme procedimento de costume (grifamos), questionou quanto à 

possibilidade de já encaminhar a sua proposta ajustada para o lote arrematado, e que o r. 

pregoeiro, o mesmo não se manifestou quanto a indagação que lhe foi feita. 

 

Note que a Recorrente deixou de observar os dispositivos do edital e que agiu conforme 

procedimento de costume. 



 
 

 

O edital em seu subitem 15.1 narra que encerrada a sessão pública de lances e a etapa de 

negociação, o Pregoeiro solicitará ao arrematante o envio da Proposta de Preços Ajustada, 

(grifamos). 

 

Insta relatar aqui que o certame em referência é composto por 75 (setenta e cinco) lotes, ou 

seja, uma licitação longa e com muitos participantes onde se torna imperioso que os licitantes 

interessados estejam muito atentos a todo conteúdo disposto no edital bem como, a todos os 

comunicados expedidos pelo pregoeiro.  

 

O edital é claro que o Pregoeiro solicitará o envio da Proposta de Preços Ajustada. E mais, o 

fará após encerrada a sessão pública de lances.  

 

A sessão pública de lances somente se encerra depois que todos os lotes já tenham passado 

por essa fase e não somente o lote disputado por essa ou aquela empresa. 

 

A licitação ocorreu de forma contínua, mesmo sem movimentação no sistema a Pregoeira e 

equipe de apoio trabalharam de forma contínua na análise de todo processo via sistema.  

 

Com isso a cronologia se deu da seguinte forma:  

- início da sessão pública de lances dia 09/11/2020,  

- encerramento da sessão de lances 11/11/2020; 

- trabalhos de análises pela Pregoeira e equipe de apoio até o dia 20/11/2020; 

- No dia 20/11/2020 a Pregoeira comunicou por meio de mensagem que “Na próxima 

segunda feira, dia 23/11/2020, retornaremos aos trabalhos com a solicitação da 

proposta ajustada nos termos do item 15 do edital e para demais prosseguimentos. 

Dessa forma, solicitamos atentar para as manifestações da pregoeira na data 

definida.”; 

- Em 23/11/2020 , logo pela manhã (9:10 horas) a Pregoeira reforça o aviso e pede aos 

licitantes para se atentar aos prazos; 

- No mesmo dia 23/11/2020 às 10:50 horas a Pregoeira solicitou o envio das propostas 

ajustadas, nos termos do subitem 15.1 e concede aos licitantes 4 horas para o efetivo 

envio “Srs. Arrematantes, Conforme item 15, encerrada a sessão pública de lances e a 

etapa de negociação do edital, solicitamos o envio da Proposta de Preços Ajustada, 

conforme ANEXO VII  Modelo de Proposta de Preços  para fins de aceitabilidade, 

devendo a extensão dos arquivos ser no formato Zipfile (ZIP) ou PDF, acompanhada 

das declarações. A proposta ajustada deverá ser encaminhada, até às 15: horas (quinze 

horas) do dia 23/11/2020, por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.”  

 

Diante da cronologia dos fatos só nos resta o entendimento que a recorrente foi desatenta 

com o certamente visto que, não observou o disposto no edital e não acompanhou as 

mensagens no sistema, por essa razão, agora na fase recursal se mostra surpresa com os 

acontecimentos.  

 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 
 

 

Note a tamanha desatenção da recorrente ao afirmar que a Pregoeira “requereu o envio da 

proposta ajustada no prazo de 02 (duas) horas”, quando de fato foram concedidas 04 (quatro 

horas). O Edital em seu subitem 15.2 assegura ao licitante o prazo de 02 (duas) horas para o 

envio da proposta ajustada, deixando a cargo do pregoeiro determinar o prazo.  

 

Importante frisar que a Pregoeira agiu com zelo ao enviar mensagem aos licitantes no dia 

20/11/2020 (sexta feira) informando a todos que os trabalhos no sistema seriam retomados 

no dia 23/11/2020 (segunda feira). 

 

A Recorrente ainda se contradiz quando, ao mesmo tempo se mostra surpresa com os 

acontecimentos, afirma que “já havia enviado sua proposta ajustada e não havia recebido mais 

nenhuma notificação referente à solicitação, não apresentou novamente a sua proposta,”.  

 

Sobre a afirmação da Recorrente que foi informada via chat que o motivo da sua 

desclassificação ocorreu por que “não havíamos apresentado as declarações, sendo que as 

mesmas constavam presentes nos anexos da nossa documentação inicial, inseridos ao 

cadastrar a proposta no sistema.”, temos a esclarecer  que, quando da desclassificação de 

qualquer licitante a plataforma do banco do Brasil solicita que seja informado o motivo pelo 

Pregoeiro. 

 

Assim foi feito pela Pregoeira ao desclassificar a Recorrente que, na ocasião, apresentou o 

seguinte motivo: “Não apresentou proposta ajustada no prazo estabelecido pela Pregoeira e 

não se manifestou no sentido de prorrogar o prazo, dessa forma, considerando o 

descumprimento do item 15, a empresa está desclassificada” . 

 

Mais uma argumentação da recorrente  que não se sustenta . 

 

Conforme informado, a recorrente questionou o motivo da sua desclassificação e, quanto a 

esse quesito, recebeu a resposta: “Srs. Armid, Sobre a mensagem de envio da "proposta 

ajustada em 11/11/2020" esclarecemos que o envio ocorreu antes da convocação, quando 

convocados não foi feito o envio da forma prevista. Armid não anexou as declarações junto à 

proposta ajustada.”. 

 

No tocante a argumentação da recorrente que foi informada “via Chat que não havíamos 

apresentado as declarações, sendo que as mesmas constavam presentes nos anexos da nossa 

documentação inicial, inseridos ao cadastrar a proposta no sistema.”, o edital traz exigência 

expressa em seu subitem 15.4 que:  

Junto à Proposta de Preços Ajustada, o licitante deverá apresentar também, sob 

pena de desclassificação:  

15.4.1. ANEXO IX – Declaração de Elaboração Independente de Proposta, emitida 

pelo representante legal da empresa participante da licitação, detentor de plenos 

poderes e informações para firmá-la; 

15.4.2. ANEXO X - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23); 



 
 

 

15.4.3. ANEXO XI - Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se 

for o caso. 

 

Em sua análise argumentativa para a reforma da decisão, a Recorrente invoca os princípios 

norteadores da administração pública, em especial o Princípio do Vínculo ao instrumento 

convocatório.  

 

É justamente com base nos ditames do Edital que a Pregoeira se pautou em todos os seus 

atos, vejamos:  

 

O subitem 15.1 do edital reza que o pregoeiro solicitará o envio da proposta ajustada 

e, assim o fez a Pregoeira em 23/11/2020.  

 

Entretanto a Recorrente de forma prematura já havia enviado a sua proposta no dia 

11/11/2020, e assim o fez sem anexar as declarações obrigatórias previstas no edital.  

 

Quando da convocação para apresentação da proposta ajustada a pregoeira chama 

atenção para as declarações que devem ser enviadas neste momento, como podemos 

ver no texto extraído das mensagens da plataforma de licitações do banco do Brasil:  

Conforme item 15, encerrada a sessão pública de lances e a etapa de 

negociação do edital, solicitamos o envio da Proposta de Preços 

Ajustada, conforme ANEXO VII  Modelo de Proposta de Preços  para fins 

de aceitabilidade, devendo a extensão dos arquivos ser no formato 

Zipfile (ZIP) ou PDF, acompanhada das declarações (grifamos). A 

proposta ajustada deverá ser encaminhada, até às 15: horas (quinze 

horas) do dia 23/11/2020, por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br 

 

Por fim, argumenta a recorrente sobre seu entendimento de que cumpre perfeitamente 

as condições e previsões legais acometidas no edital de convocação. 

 

Entendimento equivocado da recorrente que deixou de atender aos prazos culminando 

na entrega equivocada da proposta e documento que deveriam acompanhá-la, em 

suma, descumprimentos dos subitens 15.1 e 15.4.  

 

E diante de toda argumentação pleiteia a reforma da decisão que a julgou 
desclassificada, sob alegação de que cumpriu todas as exigências reguladas no referido 
instrumento convocatório. 

 
Notadamente a Recorrente não cumpriu as regras dispostas no instrumento 
convocatório. 

 

Diante do exposto, não resta dúvida sobre a manutenção da decisão da Pregoeira e sua equipe 

de apoio. 

 



 
 

 

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 NÃO PROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa Armind Festas e Eventos 

Eireli. mantendo a desclassificação no pregão eletrônico nº. 005/2020, cujas alegações não 

podem ser acatadas. 

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, 21 de dezembro  de 2020. 

 

 

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. 


