
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-052.720/20-77  

PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020 

 

RECORRENTE: FAÇA PRODUÇÕES 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 – LOTE  

 

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 se deu às 15hs e 55mim. do dia 27/11/2020.  

 

A recorrente manifestou a intenção de recorrer em 28/11/2020 às 9hrs e 35 mim., 

tempestivamente na forma do edital e, apresentou o documento recursal em 02/12/2020, 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 que seja o presente recurso recebido por ser próprio e tempestivo e, assim o 

sendo seja provido no sentido de reformar a decisão que declarou desclassificada a empresa Faça 

Produções para o LOTE 72. Reformada a decisão, seja a proposta da recorrente declarada 

classificada a recorrente declarada vencedora do certame. 

 

Das Alegações e Argumentos da Recorrente para a Reforma: 

 

Arrazoa que em análise detalhada dos documentos apresentados pela recorrente percebe-se, 

claramente, que a mesma cumpriu integralmente todos os termos exigidos no instrumento 

convocatório, notadamente no que se refere à comprovação da sua qualificação técnica, já que 

seus atestados são compatíveis e pertinentes com o objeto licitado. 



 
 

 

 

No sentido de comprovar sua afirmação transcreve para a peça recursal trechos dos atestados 

apresentados no certame e, mais adiante afirma que é evidente que a documentação apresentada 

pela recorrente, ao contrário do fundamentado na decisão administrativa, atende e comprova de 

forma mais que satisfatória a expertise da recorrente no objeto licitado, configurando-se, 

portanto, a sua desclassificação em notório excesso de formalismo, o que é totalmente contrário 

aos princípios e objetivos do processo licitatório. 

 

Esclarece a recorrente que o BLIIMP nada mais é que um material utilizado para divulgação e 

marketing, composto basicamente por lona, impressão, solda, amarras de fixação, ventoinha e 

iluminação. Para sua instalação requer trabalho em altura, serviços de eletricista, cabeamento e 

estrutura de fixação e hasteamento. Logo, resta inequivocamente demonstrado que todos estes 

serviços/materiais constam fartamente apresentados nos atestados da empresa recorrente, 

inclusive devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, conforme legislação 

aplicável. 

 

Aduz a recorrente que houve excesso de formalismo contrariando os princípios básicos da licitação, 

destacando, o da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da impessoalidade, 

previstos no art. 3o da Lei 8.666/93.  

 

Mais adiante, invoca a recorrente o art. 41 da Lei 8.666/93, que é o regramento do próprio 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório A Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital a que se acha estritamente vinculada.  

 

Por fim, entende a recorrente que é certo e inquestionável que não deveria ter sido 

desclassificada, vez que comprovou expertise para execução do objeto licitado, o que garante a 

contratação do melhor serviço, e como se não bastasse, apresentou a melhor proposta, 

garantindo assim a contratação do melhor serviço, pelo melhor preço, motivos esses suficientes 

para desencadear a reforma da decisão ora recorrida. 

 

Da análise do recurso 

 

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

Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.862.596/0001-39, com sede de 

suas atividades na rua Monte Branco, no 261, Nova Suiça, Belo Horizonte/MG, ora Recorrente, 

referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 005/2020 – LOTE 72 

 

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:  

 

Inicialmente cumpre 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.   

 

O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur, em seu art. 57 trata da exigência dos 
documentos de habilitação e, de forma acertada, regula que tais documentos serão definidos de 
acordo com o objeto a ser contratado.  
 

O mesmo art. 57 do RILC – BL, em seu §2º disciplina que critérios de habilitação poderão ser 

exigidos, proporcionalmente ao objeto licitado, conforme definido em edital, desde que 

justificados pela área demandante da contratação: I. qualificação técnica, por meio de atestados, 

certidões de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

ou superior, restrita às parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, limitada a 50% 

(cinquenta por cento), de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no 

instrumento convocatório; 

 

O Edital 005/2020 trouxe a seguinte exigência relativa à qualificação técnica: 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. 

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 DREV ao analisar o recurso interposto concluiu que os itens constantes nos atestados de 

capacidade técnica F0065, F0082, F0077, F0040, F0130, F0131 e F0084, estão dispostos de 

maneira aleatória, em atestados diversos, impossibilitando aferir que os itens isoladamente 

apresentados comprovam aptidão técnica e compatibilidade com o descritivo do BLIMP exigido 



 
 

 

no edital mantendo assim a desclassificação da empresa FAÇA por não apresentar comprovação 

da qualificação técnica nos termos do subitem 17.1.1.4. 

 

No que tange a argumentação da recorrente de que houve excesso de formalismo contrariando os 

princípios básicos da licitação, temos que o discurso trata-se apenas de tentativa infundada de 

reverter a situação a seu favor.  

 

A própria recorrente invoca a necessidade de cumprir as normas editalícias citando que “A 

Administração não pode descumprir as normas e condições do edital a que se acha estritamente 

vinculada”.  

 

Foi exatamente no sentido de dar cumprimento ao que preceitua o edital que a Pregoeira optou 

por diligenciar a área competente da Belotur, no sentido de se obter a análise correta dos 

atestados e recursos técnicos.  

 

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

em que a recorrente não comprovou qualificação técnica para o lote 72 da licitação em referência; 

 

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  Faça Produções Eireli mantendo a empresa 

desclassificada no pregão eletrônico nº. 005/2020 – LOTE 72, 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, 28 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. 

 


