
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-052.720/20-77  

PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020 

 

RECORRENTE: KS EVENTOS E SHOW LTDA 

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

 

ASSUNTO: ANÁLISE DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA FAÇA 

PRODUÇÕES EIRELI NO PE 005/2020 – LOTE 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 15:30hs e 16:30hrs. 

do dia 27/11/2020.  

 

A recorrente manifestou intenção de recorrer 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 revisto e reformado o ato que julgou como vencedora no presente 

certame a empresa FAÇA PRODUÇÕES EIRELI que, segundo seu entendimento descumpriu o item 

17.1.14 do edital, ao não apresentar atestado de capacidade técnica para comprovar a execução 

dos serviços objeto do lote 57 (Painel de Led). Uma vez reformada a decisão, que seja a proposta 

da recorrente declarada classificada e declarada vencedora do certame. 

 

Das Alegações e Argumentos da Recorrente para a Reforma: 

 

Inicialmente declara a recorrente que após avaliação da documentação apresentada pela 

empresa FAÇA , a mesma foi declarada habilitada e posteriormente vencedora do Lote no 57, 



 
 

 

mesmo tendo, em nosso entendimento, deixado de atender as disposições do Edital da Licitação, 

em especial o item 17.1.1.4 - COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

Mais adiante, alega ainda que Breve análise da documentação apresentada pela licitante FAÇA 

PRODUÇÕES EIRELI, basta para constatar que a mesma não atende à exigência do item acima 

colacionado, visto que não apresentou NENHUM atestado que comprove a execução de 

SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PAINEL DE LED, objeto do Lote 57, (entre 

os vários atestados apresentado) configurando afronta aos princípios norteadores da licitação, 

em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. 

 

A recorrente se baseia nos princípios norteadores da administração pública para fixar seu 

entendimento.  

 

Alega a recorrente que também estariam descumpridos os princípios da publicidade, da livre 

competição e do julgamento objetivo com base em critérios fixados no edital. Como se vê, o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao mesmo tempo em que privilegia a 

transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, 

impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento 

das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente 

estipuladas. Isso sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação durante toda a 

execução do contrato. 

 

Sustenta ainda a importância da observância ao o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, na medida em que além de impor que as normas nele estipuladas devem ser 

fielmente observadas pela Administração e pelos administrados, assegura o cumprimento de 

inúmeros outros princípios atinentes ao certame: transparência, igualdade, impessoalidade, 

publicidade, moralidade, probidade administrativa, julgamento objetivo e segurança jurídica.  

Destarte, tal princípio visa evitar qualquer burla às normas fixadas no instrumento convocatório, 

seja na fase externa do mesmo, ou durante a execução do contrato por aquele que logrou êxito 

no certame. Isso sem contar que, com regras claras e previamente estipuladas, é perfeitamente 

possível a qualquer cidadão fiscalizar seu efetivo cumprimento. 

 

Por fim reflete a recorrente que Diante de tantas demonstrações acerca da importância do 

referido princípio e seu estrito cumprimento, e da já comprovada insuficiência dos atestados 

apresentados pela licitante FAÇA PRODUÇÕES EIRELI, resta mais que comprovado, que deve ser 

revista a decisão que habilitou a mesma, ensejando sua inabilitação e ... . 

 

Da análise do recurso 

 

Cuida-se de resposta ao Recurso contra classificação da empresa Faça Produções Eireli, interposto 

pela empresa KS EVENTOS E SHOW LTDA., CNPJ 09.613.031/0001-92, sediada à Rua Paraju no 118, 

Bairro Sapucaias III, Contagem / MG, ora Recorrente, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 

005/2020 – LOTE 57 

 

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 acerta, 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 Diretoria de Eventos da Belotur ao analisar o recurso interposto concluiu que:  

para que a empresa seja declarada vencedora do Lote 57 - PAINEL DE LED é exigida 

a apresentação de atestado de aptidão técnica pertinente e compatível com a 

descrição disposta no Anexo Tabela de Itens do Edital, qual seja: 

Contratação de montagem, instalação e retirada de painel de led, conforme 

especificações: 

- p 10mm composto de resolução mínima de p10 smd; 

- 02 (dois) processadoras vdwall lvp605 s led video processor; distância entre 

pixels: 10 mm pixel configuração: 1r1g1b tamanho do módulo: 160x160 

brilho (nits): 7500 led: smd taxa de atualização: >2000 dimensão (mm): 

960x960 escala de cinzas: 14(bit) grau de proteção: ip65 peso (kg): 45 max 

consumo w/m²: 600 tipo de gabinete: aço voltagem: 220 v;  

- 01 (um) gerenciador de imagens para o painel; 

- 01 (um) kramer para gerenciamento de imagens; 

- 01 (um) notebook para execução de mídias diversas;  

- adaptadores, conversores e cabeamento necessário; 

- 02 (dois) profissionais em tempo integral (período do evento) para operação do 

sistema e suporte;  

- a contratada deverá apresentar o equipamento com estrutura para suporte. 

outras exigências para atendimento ao lote, vide anexo - detalhamento das 

exigências.  

Ao analisar o pedido da Recorrente, informamos que no atestado de capacidade 

técnica nº F0128, emitido pelo SEBRAE/MG em 01/09/2017, consta que a Empresa 

Faça Produções Ltda -EPP foi contratada, sob demanda, para organização, execução 

e acompanhamento do evento denominado “Feira do Empreendedor 2017/SEBRAE-

MG”, e, dentre outros, forneceu o equipamento “Videowall 4 telas com estrutura” 

considerado compatível com o descritivo do LOTE 57 - PAINEL DE LED.  

Salientamos que videowall é um equipamento que consiste em uma série de 

monitores de LED conectados fisicamente em arranjo, de modo a formar uma 

grande tela. Logo, a compatibilidade é justificada pela semelhança entre os 

equipamentos painel de Led e videowall sendo ambos considerados soluções de 

digital signage (sinalização digital) que através das telas digitais, podem transmitir 

vídeos, marcas, propagandas e afins.  

Desta feita, a Habilitação Técnica da empresa FAÇA deve ser mantida, e o recurso 

não provido, pois a mesma apresentou comprovação de aptidão técnica pertinente 

e compatível com as características descritas no LOTE 57 - PAINEL DE LED, conforme 

exigência contida no item subitem 17.1.1.4. 



 
 

 

No que tange a argumentação da recorrente sobre descumprimentos aos princípios orientadores 

da administração pública temos que em momento algum houve quaisquer descumprimentos, o 

discurso da recorrente visa tão somente uma tentativa de reformar a classificação da empresa 

vencedora do lote 57 da referida licitação. 

 

A classificação da empresa Faça se deu em razão de uma análise técnica e objetiva feita por 

profissionais da área de eventos.  

 

No sentido de dar cumprimento ao que preceitua o edital, a Pregoeira optou por diligenciar a área 

competente da Belotur, no sentido de se obter uma melhor análise técnica dos atestados e dos 

recursos relativos à matéria afeta a eventos.  

 

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

classificação da empresa Faça Produções para o lote 57, tendo em vista que a recorrente não 

comprovou a desqualificação da empresa em questão; 

 

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 KS Eventos Ltda.,  mantendo a empresa Faça 

Produções classificada no pregão eletrônico nº. 005/2020 – LOTE 57. 

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. 


