
 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-052.720/20-77  

PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020 

 

RECORRENTE: RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA 

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

 

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

PE 005/2020 – DIVERSOS LOTES 

 

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 03/12/2020, também no prazo estipulado pelo edital, haja vista que as 

intenções de recursos foram acatadas em 30/11/2020. 

 

Deste modo, conhece-se do recurso, uma vez preenchidas 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 reforma da decisão da Pregoeira que a desclassificou no certame no que 

tange aos lotes, 02; 03; 15; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 43; 62 e 68 por 

entender ter cumprido as exigências do edital.  

 

Requer ainda que seja promovida diligência junto aos CREA’s no sentido de verificar a validade 

jurídica dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa vencedora dos lotes 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 27; 32; 44; 45; 72 e 75 

 



 
 

 

Por fim, pede a reforma da decisão de habitação da empresa FULLBLESS EVENTOS EIRELI para os 

lotes retro mencionados alegando que a empresa não possui registro no CREA; não possui nenhum 

acervo técnico e com isso, ausência de expertise para execução do objeto 

 

Das Alegações  da Recorrente para a Reforma: 

Inicialmente discorre a recorrente que “Segundo a CPL, a desclassificação da recorrente para os 
Lotes 2, 3, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 43, 62, 68, se deu por: Não 
apresentou proposta comercial nos termos do item 12; Apresentou Declaração em desacordo nos 
termos do SUBITEM 17.1.1.1”.  

Entende a recorrente que “o simples preenchimento do sistema de participação da licitação já é a 
apresentação da proposta da empresa.” E que as exigências do Edital para a participação da 
empresa no Certame “foi taxativamente cumprido”. 

Aduz ainda que a não apresentação da proposta “em arquivo PDF” antes da fase de lances não 
deve ser considerada motivo para desclassificação da recorrente por entender que tal 
procedimento é redundante.  

Segue a recorrente apontando suas razões, agora sobre a ausência das declarações. Afirma a 
recorrente ter apresentado as declarações em dois arquivos anexados e que, nestes arquivos estão 
contidas todas as declarações exigidas no edital.  

Alega que mesmo que não tivesse apresentado a Declaração de Beneficiário da LC 123 não deveria 
isso ser motivo de desclassificação posto que não se utilizou da condição de EPP/ME para cobrir 
propostas.  

Arrazoa que, ainda que não tivesse apresentado a Declaração de EPP/ME (LC 123), “a empresa 
apresentou documentos que trazem de forma cabalmente comprovada, a sua condição de EPP, no 
caso, a consulta ao Simples Nacional e a Certidão Simplificada expedida pela JUCEMG, além é claro, 
de declarar tal condição junto ao sistema de licitação.”.  

Cita Maçal Justen Filho para evocar a razoabilidade, especificamente sobre a multiplicidade de 
formas comprobatórias.  

Recorre ao texto de Hely Lopes Meirelles para se posicionar sobre o “excesso de formalismo” que, 
segundo o autor, não se confunde com PROCEDIMENTO FORMAL.  

Sobre a Declaração de Elaboração Independente de Proposta a recorrente enfatiza seu 
entendimento dizendo “O Edital é claro e cristalino sobre o momento em que deverá apresentar, 
modelo ANEXO IX”, ou seja item 15.4 do edital.  

Parte a recorrente para argumentação acerca da sua desclassificação nos lotes 15; 19; 29; 30; 31; 

33; 34; 43 e 68, em razão da ausência da comprovação da qualificação técnica exigida no edital.   

 

Invoca o subitem 28.10 do edital e pede para que sejam reavaliados os atestados que "abrangem 

serviços de ILUMINAÇÃO – KIT TIPO 2, ILUMINAÇÃO - KIT TIPO 6, BOX Q15, BOXTRUSS Q25, BOX 

TRUSS Q30, GRID 14X10X8, BOX Q25 COM COBERTURA, PASSA CABO, ELETRICISTA E MATERIAL.”.  

 

Para comprovar que atende aos requisitos do edital, cita o atestado enviado com o nome de 

“atestado_belotur_palco_som_e-gerado”, emitido por ocasião do evento LGBT 2016. Afirma que 

tal atestado apresenta características superiores ao solicitado no presente certame e que: “Na 

mesma ótica, o atestado menciona o serviço de sonorização e geradores, embora não seja explícito 

com relação ao item PASSA CABO, por certo, para realização do evento, considerando que os 



 
 

 

serviços contratados envolvem a energização e a sonorização, tal item foi de fato prestado, já que 

seria inconcebível a passagem dos cabos de energia de  alta potência em meio ao público, sem tal 

proteção. Aliás, não há no mercado empresa especializada exclusivamente em locação de passa 

cabo. Geralmente, tal estrutura acompanha os serviços de som, de iluminação e/ou de geradores, 

já que são basicamente estes serviços que utilizam cabos de grosso calibre, grandes tensões e altos 

riscos, que demandam de tal proteção.”.  

 

Faz inferência a recorrente que “No mesmo grau de complexidade, compatibilidade e pertinência, 

podemos citar o serviço de iluminação. Aliás, é muito comum no mercado de empresas que atuam 

no ramo de som e luz, prestarem simultaneamente o mesmo serviço, tal como a recorrente presta, 

porque são serviços complementares entre si, que demandam trabalhos em comum de montagem, 

instalação, operação, desmontagem, e que por tal razão, a competitividade da contratação em 

conjunto torna-se mais atraente, tanto para o cliente como para o fornecedor. Logo pode-se 

concluir que, apesar de não haver a expressão literal da palavra “iluminação”, a condição de 

habilitação técnica da recorrente para este item deve ser considerada como satisfatória, já que a 

sonorização e iluminação são perfeitamente compatíveis e pertinentes.”.  

 

Afirma finalmente sobre os itens em comento que a recorrente, por meio do citado atestado da 

Belotur, demonstra sua experiência técnica.  

 

Sobre o lote 62 - SERVIÇO DE USB MÓVEL - UNIDADE DE SERVIÇO MÓVEL, destaca a recorrente que 

o grau de complexidade de uma "ambulância básica” é bastante inferior ao de uma “ambulância de 

UTI” e que diante disso a sua qualificação excede à exigência do edital, conforme atestado 

expedido pelo município de Belo Horizonte “ATESTADO_DE_CAPACIDADE_PBH” quando da 

prestação de serviços de Ambulância UTI. 

 

Prossegue a recorrente com suas razões recursais agora com argumentações sobre a necessidade, 

segundo seu entendimento, de reforma da decisão que habilitou e declarou vencedora a empresa 

Fullbless Eventos Eireli, mais precisamente acerca dos lotes 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 27; 

32; 44; 45; 72 e 75.  

 

Traz as especificações técnicas exigidas para cada lote e sublinha a especificação trazida no ANEXO 

IV - DETALHAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS SERVIÇOS  PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, 

FORNECIMENTO E/OU LOCAÇÃO DE BENS, especificamente ao item II.EXIGÊNCIAS COMUNS PARA 

OS LOTES 08 A 39, conforme a seguir:  

II.1 Os lotes deverão obedecer às especificações das normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), do  Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) , do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, quando for o caso. 
II.2 A CONTRATADA, imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento e/ou 
Nota de Empenho, deverá emitir o documento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) específico ao  evento que se refere a contratação, 
comprovado por meio de laudo técnico específico e memorial descritivo, emitido por profissional 
capacitado e habilitado, constando materiais empregados e norma técnica de referência, todos 
necessários para aprovação do Projeto de Segurança de Combate à Incêndio e Pânico (PSCIP) 
junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (EXCETO LOTES 10, 17,18). 
II.3 A montagem das estruturas provisórias deverá ser acompanhada pelo responsável técnico da 
execução do serviço contratado (EXCETO LOTES 10, 17,18). 



 
 

 

II.4 A estrutura deve estar montada e entregue em condições de serem vistoriadas com, no 
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao evento.  
II.5 A contratada será responsável pela segurança patrimonial da estrutura fornecida durante a 
prestação de serviços. 
 

Depois de evidenciadas as exigências editalícias afirma que a FULLBLESS EVENTOS EIRELI “não 

cumpriu integralmente as exigências estabelecidas no edital de licitação para os lotes relacionados, 

visto que esta empresa, apesar de possuir registro junto ao CREA-DF, não possui acervo técnico em 

seus atestados de capacidade técnica.” 

 

Fala ainda a recorrente que a empresa FULLBLESS não conseguiu atender às exigências, em especial 

a falta de acervo técnico, e afirma ainda que a mesma se encontra em nítido e incontestável 

desatendimento às normas contidas no art. 30- da Lei 8.666/93. 

 

Destaca em suas argumentações que as exigências trazidas pelo edital (por ela destacadas) são de 

extrema importância e que devem ser criteriosamente atendidas e exigido seu cumprimento.  

 

Veja ainda o que diz a recorrente : 

“Ademais, é dever da Administração Pública zelar pela qualidade e segurança do serviço que será 

prestado à sociedade, motivo pelo qual a exigência Registro do CREA e apresentação do acervo 

técnico para comprovar a expertise da empresa quanto ao objeto licitado, só fará garantir a boa 

e confiável execução do serviço, vez que o cumprimento dessas atribuições mostrarão se as 

empresas licitantes possuem condições de executarem o serviço contratado com a satisfatória 

segurança.” 

 

Traz à tona citações acerca da Lei Federal 5.194/66 que “Regula o exercício das profissões de 

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências”, no sentido de 

fundamentar suas argumentações acerca da ausência de qualificação técnica adequada da empresa 

Fullbless.  

 

Ressalta por fim que a a falta de exigência de comprovação da capacidade técnica nos termos 

legais, configura ato ilegal em razão do dever da observância aos princípios norteadores da 

Admistração Pública.  

 

Destaca ainda a recorrente o dever de observar o disposto no artigo 41 da Lei 8.666/93 que leciona 

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

vinculada”  

 

Entende a recorrente que, em suas palavras, a “CPL” agiu de forma ilegal em razão do 

descumprimento ao art. 30 da lei 8.666/93.  

 

Evidencia a recorrente a necessidade da contratação do melhor serviço mediante ao pagamento do 

melhor preço e diz que “isso só é possível se forem atendidas todas as exigências mínimas na 

legislação e no edital de convocação” 

 



 
 

 

Encerrando suas razões, traz a previsão editalícia acerca da faculdade que reveste o pregoeiro em 

realizar diligências para a melhor tomada de decisão, no sentido de solicitar que seja diligenciados 

o CREA’s para comprovar o registro do acervo da empresa Fullbless.  

 

Por fim requer o que entende de direito.  

 

Das Contra razões  

 

Apresenta-se contrarrazões pela empresa FULLBLESS EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n. 11.200.051/0001-83, com endereço a  SHIS QI 5 

Conjunto 13 Casa 10, Lago Sul, Brasília-DF, CEP: 71.615-130, conforme argumentos adiante:  

 

Traz a contrarrazoante, inicialmente elementos que segundo seu entendimento remetem a 

Perfeita desclassificação da empresa recorrente, em razão da não apresentação de proposta 

comercial e não apresentação de declaração em desacordo com o subitem 17.1.1.1; não 

apresentação de declaração independente de proposta e declaração de beneficiário da LC 123. 

Sobre a alegação da recorrente do princípio da razoabilidade e o princípio do excesso de 
formalismo aduz a contrarrazoante que: Sabemos que há, nas licitações, o princípio do estrito 
cumprimento do  Edital. É a famosa vinculação obrigatória ao Edital. O estrito cumprimento ao 
procedimento e às regras contidas no ato convocatório é um dever para a Administração, cuja 
observância pode ser exigida pelos licitantes. 

Cita o Professor Marçal Justen Filho que, ao discorrer sobre a questão aponta Como o ato 
convocatório estabelece regras de conduta para a Administração, isso produz efeitos  reflexos 
para os licitantes. Permite-lhes prever a conduta futura dos agentes da Administração e, desse 
modo, orientar  as decisões a adotar. 

Pondera ainda que se permitido fosse à Administração ignorar as regras contidas no edital, os 
particulares seriam colocados em situação de insegurança.   

Traz ainda a contrarrazoante o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ de 
que o descumprimento das regras editalícias ofende os princípios norteadores da administração 
pública. Vejamos:  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

ILEGALIDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO 
DEMONSTRADA. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EDITAL DE LICITAÇÃO E 
CONJUNTO FÁTICO 

PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE 
DOCUMENTO 

EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL.  

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 893894, e-STJ): "Note-se, 
tanto a Lei n.°8.666/93 quanto o Edital não determinam nova expedição de 
certidão. A exigência contida no Edital visa validar a certidão apresentada, isto 



 
 

 

é, verificar a sua autenticidade e não a expedição de outro documento. (...) 
Outrossim, a Administração e os interessados em participar da concorrência 
pública têm o dever de respeitar o que ficou consignado no Edital, nada lhe 
acrescentando ou excluindo. No caso em testilha, reitere-se, a Comissão Especial 
de Licitação da SABESP incluiu, posteriormente, documento que deveria ser 
juntado, como o foi, no envelope de documentos para habilitação e adotou 
expediente não contemplado no instrumento convocatório, em violação aos 
princípios que norteiam a licitação, como o da vinculação ao Edital e ampla 
concorrência". 

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do 
CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria 
incorrido o acórdão impugnado. 

Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 

3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de ser  o Edital a lei interna do 
concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria  
Administração, com regras dirigidas à observância do  princípio da igualdade 
(AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min.  Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
25.10.2016). 

5. Para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo, acatando  os argumentos da 
parte Recorrente, seria necessário  examinar as regras contidas no Edital, bem 
como o  contexto fático-probatório dos autos, o que é impossível no  Recurso 
Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5  e 7 do STJ. 

6. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão 
licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de 
ofensa de ofensa  ao princípio da vinculação ao Edital. 

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa  parte, não provido. 

(REsp 1717180/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/03/2018, DJe  13/11/2018)  

Ainda sobre a necessidade do cumprimento das regras trazidas pelo edital, em conformidade com 
a Lei, cita o art. 41, da Lei de Licitações A Administração  não pode descumprir as normas e 
condições do Edital, ao qual se acha  estritamente vinculada. 

Então, diante de tais fundamentações entende a contrarrazoante que não pode a Recorrente 
alegar excesso de formalismo. Se quisesse, antes, ter alegado excesso de formalismo, deveria ter 
impugnado o Edital, o que não fez.  

Ensina ainda que O Edital é o que chamamos de fundamento de validade dos atos  praticados no 
curso da licitação. A desconformidade entre o Edital e os atos  administrativos praticados 
durante a licitação cria situação de cristalina nulidade. Ao descumprir qualquer norma do Edital, 
a Administração Pública frustra o  próprio princípio criador da licitação: a legalidade. 

Discorre longamente ainda a contrarrazoante, com base em citadas jurisprudências, sobre a 
necessidade do cumprimento das exigências do edital.  

Indaga a empresa Fullbless “Agora, pretende a sociedade RMV, após a desclassificação, alegar que 
houve excesso de formalismo?” 



 
 

 

E logo em seguida expõe a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, TRF1, sobre 
comparação entre excesso de formalismo e vinculação ao Edital:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADODE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
CAIXA ECONÔMICAFEDERAL (CEF). COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIASFEDERAIS. 
INDICAÇÃO DE ENDEREÇO JÁ LOCADOPOR OUTRO LICITANTE. 
DESCUMPRIMENTO DOEDITAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO EDITAL. 

1. Hipótese em que se afigura razoável a desclassificação da proposta da 
impetrante diante da impossibilidade de instalação da casa lotérica no endereço 
nela indicado, visto que, infere-se da leitura dos itens 7.2.4.3 e 12 do Edital do 
certame, que a habilitação dos licitantes dependia diretamente da aceitação, por 
parte da CEF, do imóvel ofertado para instalação da casa lotérica. 

2. A exigência  que a impetrante pretende afastar não se trata de mero 
formalismo, mas sim de condição essencial à celebração do contrato 
administrativo, razão pela qual deve ser mantida em respeito aos princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório e da  

igualdade entre os licitantes. 

3. Sentença denegatória da segurança, confirmada. 

4. Apelação desprovida. 

(AMS 0030673-76.2008.4.01.3800, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES 
RIBEIRO, TRF1 – SEXTA TURMA, e-DJF1 12/02/2019 PAG.) 

 
Depreende que diferentemente do que narra a Recorrente, trata do caso em tela de situação de 
formalismo moderado. Não há qualquer excessividade no formalismo apresentado, segundo a 
contrarrazoante.  

Pontua a Fullbless que o formalismo moderado navega entre o princípio da eficiência e o da 
segurança jurídica, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração, a garantia da 
isonomia e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Para bem ilustrar sua percepção cita o acórdão 357/2015-Plenário, TCU: No curso de 
procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do  formalismo 
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau 
de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à 
proteção das prerrogativas dos administrados. 

Já o acordão 2302 – Plenário trazido pela contrarrazoante diz que: O Rigor formal no exame das 
propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de 
propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou 
na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 
concorrentes, serem sanadas mediante diligências. 
 
Contudo, aduz a contrarrazoante, a não observância ao que impõe o Edital IMPÕE A 
DESCLASSIFICAÇÃO, como já pontuou o STF. E prossegue: O que intenta o Recorrente é de superar 
o Edital, contrariando todos os princípios basilares das licitações. 

A contrarrazoante busca dar ênfase ao grifar sua afirmação: Contudo, é de chamar a atenção que a 
empresa Recorrente, à fl. 14  de seu recurso, afirme que é necessária a estrita observância do 
Edital. Ora, ao  início, quando fala de sua documentação, alega “formalismo excessivo”. 



 
 

 

Logo  após, ao falar da documentação de outro, aplica o entendimento do princípio da vinculação 
do instrumento convocatório. Tais alegações são completamente contraditórias.  

Ademais, se analisados todos os pontos trazidos pela empresa Recorrente, vemos que não há, nem 
de perto, concordância lógica nas alegações. 

Continua ainda sobre a postura da recorrente onde se aduz que o fato de eventual não 
apresentação da proposta em arquivo PDF, antes da fase de lances, não deve ser considerado 
motivo para desclassificação da Recorrente, já que tal procedimento é redundante.  

Traz à claridade que o instrumento convocatório é categórico, em todas as fases de proposta, 
quando requer a apresentação de arquivo em formato PDF. Vejamos os dois momentos em que 
se impõe a apresentação dos arquivos em tal formato: 

12.5. A Proposta de Preços com o valor global por lote correspondente 
deverá ser anexada em arquivo único, limitado às extensões Portable 
Document (PDF) ou Zipfile (ZIP), sendo vedada a identificação da 
licitante em qualquer campo antes do encerramento da etapa de lances. 

15.1. Encerrada a sessão pública de lances e a etapa de negociação, o 
Pregoeiro solicitará ao arrematante 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 

Aponta a contrarrazoante no tocante ao ponto de desclassificação por não apresentação da 
declaração de beneficiário da Lei Complementar 123 que, o próprio Recorrente reconhece sua 
culpa, porquanto aduz que Ainda que não tivesse apresentado a Declaração de Beneficiário da 
Lei Complementar n. 123 nos termos do dispositivo XI, não poderia nem deveria ser motivo para 
desclassificação da empresa. 

Enfatiza ainda a alegação da recorrente de que apresentou documentos que trazem de forma 
cabalmente comprovada sua condição de EPP. Entretanto, não é o que pede o Edital, afirma a 
contrarrazoante.  

Diz ainda que “para piorar: a empresa Recorrente alega em suas razões que a situação em tela não 
é motivo para desclassificação da empresa. Mas, tão  somente, se fosse o caso, a sua perda dos 
direitos de gozar dos benefícios”. 

Assevera que a empresa recorrente pretende com seu recurso é modificar o Edital visto que, 
O  instrumento convocatório é gritante ao salientar que a não apresentação da  documentação 
exigida pelo Edital acarretará na desclassificação.  

Sobre as alegações da recorrente de que houve  exigências excessivas por parte do instrumento 
convocatório, a contrarrazoante reitera que qualquer inconformidade com o Edital deveria ter 
sido ventilada em sede  de impugnação. Não pode agora, após trâmite correto do 
processo,  insurgir-se contra regra contida no instrumento convocatório, por  cristalina situação 
de preclusão temporal.  

Reitera, por fim, que há jurisprudência pacífica, nos mais  diversos tribunais do país, no sentido de 
que, em casos de ausência oportuna  de impugnação do edital, não pode o Recorrente, em 
momento posterior,  alegar qualquer falha, porquanto quebra o princípio da isonomia 
em relação aos demais licitantes que observaram o Edital (TJPR  00014367520208160000 TJPR).  



 
 

 

Portanto, segundo o entendimento da contrarrazoante, deve ser mantida a desclassificação da 
empresa  Recorrente.  

No que se refere à vitória da empresa recorrida, o recurso interposto busca desclassificar  a 
empresa.  

Assim sendo, aduz a recorrente, em suas razões, que a sociedade FULLBLESS EVENTOS  EIRELI, ora 
Recorrida, não teria cumprido às exigências estabelecidas pelo  Edital. Alega que, apesar de ter 
apresentado inscrição do CREA/DF, não  possuiria o acervo técnico em seus atestados de 
capacidade técnica.  

A contrarrazoante ora também recorrida afirma que De saída, vemos que a alegação trazida pela 
Recorrente não se  sustenta por seus próprios fundamentos, seja, pela doutrina, seja 
pela  legislação, seja pela jurisprudência. 

Em relação à legislação, temos que o art. 30, da Lei de  Licitações, “é categórico ao afirmar que a 
documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - Registro ou inscrição na entidade 
profissional  competente;” 

Afirma ainda que não há qualquer motivo para desclassificá-la, porquanto preenche, 
com  exatidão, tudo o que exige o instrumento convocatório.   

Afirma a contrarrazoante que para embasar as sua alegações, a recorrente não faz qualquer 
menção ao Edital,  porquanto tais exigências jamais foram apresentadas pelo 
instrumento  convocatório.  

Reitera que “não há cabimento jurídico para a desclassificação de  uma empresa por exigência 
não contida no Edital. Caso haja a  desclassificação da empresa FULBLESS EVENTOS EIRELI em 
razão de algo  que não foi previsto no Edital, haverá também nulidade insanável no 
processo  licitatório, que será certamente revista pela justiça a posteriori.” 

Traz às suas contrarrazões citação do texto contido no anexo II do edital, relativo às EXIGÊNCIAS 
COMUNS PARA OS LOTES 08 A 39 e ainda enriquece seu texto com citações de algumas  
jurisprudências atinentes à matéria.  

Sobre as interpelações da recorrente acerca da aplicação da Lei de n. 5.194/1966 para  indicar a 
suposta não comprovação dos requisitos do Edital por parte da empresa  FULLBLESS EVENTOS 
EIRELI, dizendo que é impreterível a apresentação do  registro de anotação de responsabilidade 
técnica, a contrarrazoante esclarece de início que a referida lei Regula o exercício das profissões 
de  Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências, não  possuindo 
qualquer ligação com as licitações.  

Diz ainda que a recorrente invoca, para tentar desclassificar a ora  Recorrida, a necessidade de 
visto do CREA, citando o art. 69 da Lei 6.194/1996,  que, como dito anteriormente, não possui 
qualquer ligação com as licitações.  

Para locupletar o debate, ensina a contrarrazoante que “o tema já fora reiteradamente levado à 
apreciação do Tribunal de  Contas da União, que, por fim, sedimentou o entendimento de que não 
há que  se confundir licitação com atividade de engenharia. Deliberou, assim, que  qualquer tipo de 
visto só pode ser exigido – e se for necessário, o que não é o  caso – quando houver início da 
execução do contrato.” Vejamos:  



 
 

 

O posicionamento do TCU sobre tais situações é cristalino:  É irregular a 
exigência de apresentação, pelas licitantes, de  visto no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) da localidade onde os 
serviços serão prestados,  como critério de habilitação, devendo ser 
estabelecido  prazo razoável, após a homologação do certame, para 
que a vencedora apresente esse documento no ato da  celebração do 
contrato (art. 37, inciso XXI, da Constituição  Federal, c/c o art. 31 da Lei 
13.303/2016 e a Súmula TCU  272) . Acórdão 1889/2019-Plenário | 
Relator: AROLDO CEDRAZ  

E mais:  

O visto do Crea do local de realização das licitações de  empresas 
interessadas em participar de licitações somente  deve ser exigido 
quando da contratação da vencedora do  certame, e não na fase de 
habilitação. Acórdão 992/2007-Primeira Câmara | Relator: 
MARCOS  BEMQUERER  

Entende que, “mais uma vez o Recorrente tenta alterar os ditames do  Edital, na infrutífera 
tentativa de se sagrar vencedor do certame. Repetimos: é  preciso que o Edital seja respeitado. 
Caso o Recorrente quisesse modificar o  instrumento convocatório, deveria ter apresentado 
impugnação, no  momento oportuno. Não pode agora, por meio de recurso, tentar modificar  o 
Edital.” 

Por fim a contrarrazoante conclui que: tendo em vista que i) o Recorrente desrespeitou o 
Edital,  não apresentando, em momento oportuno, toda a documentação devida; ii) o  Recorrente 
busca modificar o Edital por meio de recurso, e não por intermédio  de impugnação, no momento 
oportuno; iii) o Recorrido possui documentação  completa aos olhos do instrumento convocatório, 
faz-se necessário o não  provimento do recurso apresentado. 

Assim sendo, ante aos fatos, argumentos e a jurisprudências colacionadas, requer  seja desprovido 
o recurso apresentado, mantendo-se incólume a  desclassificação da Recorrente e a classificação 
da Recorrida.  
 

Da análise do recurso 

 

Cuida-se de resposta ao recurso contra a classificação da empresa FULLBLESS EVENTOS EIRELI e 

contra desclassificação da recorrente, RMV EVENTOS E SERVIÇOS, CNPJ 17.306.017/0001-74, 

sediada à Av.Israel Pinheiro, 2015 Bairro Brasília, Sarzedo/MG, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 

n° 005/2020 – LOTES 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 27; 32; 44; 45; 72 e 75 E LOTES 02; 03; 15; 

19; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 43; 62 e 68, respectivamente.  

 

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

Administração Pública e nas cominações legais que baseiam todo certame.  

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, com base na legislação atinente e de acordo com diligências técnicas, 

quando necessárias.  

 



 
 

 

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. 

 

Assim sendo, mesmo tendo a recorrente invocado a Lei 8.666/93, o recurso será analisado 

trazendo os esclarecimentos acerca dos pontos questionados e de acordo com a legislação que se 

aplica ao caso. 

 

Cumpre ainda ressaltar que o presente certame, Pregão na forma eletrônica, é conduzido por 

Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio, e não por comissão permanente de licitação, conforme 

apontado pela recorrente.  

 

Sobre a desclassificação da recorrente em razão da falta da apresentação da proposta comercial, 

da declaração de elaboração independente de proposta e apresentação da declaração de menores 

em desacordo temos os seguintes esclarecimentos: 

 

O edital traz em seu item 10 as condições de participação e já no subitem 10.2 reza que A 

participação no pregão se dará por meio de digitação da chave de identificação e da senha 

pessoal do representante credenciado e do subsequente encaminhamento da proposta de 

preços até a data e horário limite estabelecidos para abertura das propostas. 

 

Já sobre a forma de envio das propostas, o edital dedica  todo o item 12 para dispor as regras a 

serem seguidas. Temos especificamente o item 12.1 e 12.5 que diz o seguinte: 

 



 
 

 

“A Proposta de Preço contendo o VALOR GLOBAL POR LOTE e os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO devem ser enviados eletronicamente, até o dia e hora 

indicados no preâmbulo deste edital, por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br.” 

 

“A Proposta de Preços com o valor global por lote correspondente deverá ser 

anexada em arquivo único, limitado às extensões Portable Document (PDF) ou 

Zipfile (ZIP), sendo vedada a identificação da licitante em qualquer campo antes 

do encerramento da etapa de lances.” 

 

Logo, resta clara a exigência do arquivo contendo a proposta inicial do licitante. Importante 

esclarecer que esse arquivo enviado só ficará disponível para o pregoeiro e equipe de apoio após o 

encerramento da fase de lances, portanto inexiste qualquer óbice quanto ao procedimento 

previsto no edital.  

 

As alegações e o entendimento da recorrente quanto ao envio da proposta não prosperam e são 

equivocadas, porque vai em sentido contrário às exigências do edital. As regras devem ser 

observadas e atendidas por todos os licitantes.  

 

Afirma a recorrente que, de acordo com seu entendimento, "a não apresentação da proposta “em 
arquivo PDF” antes da fase de lances não deve ser considerada motivo para desclassificação da 
recorrente por entender que tal procedimento é redundante”.  

Respeitamos toda e qualquer interpretação acerca das regras editalícias entretanto, o seu 
descumprimento fere os princípios de vinculação ao instrumento convocatório bem como o da 
isonomia, uma vez que outros licitantes buscaram cumprir o que disciplina o instrumento 
convocatório ao invés de aterem às suas interpretações. 

A contrarrazoante pondera de forma bastante clara sobre a necessidade de observância e 
cumprimento das regras trazidas pelo instrumento convocatório. Acosta ao seu arrazoado eruditas 
citações no sentido de que não restem dúvidas quanto à decisão da Pregoeira.  

A recorrente fundamenta sua intenção de recorrer alegando que houve excesso de formalismo. 

Como bem esclarecido pela contrarrazonte não há que se dizer em excesso, o que houve foi a 

correta aplicação das determinações do edital. 

 

Agir de forma diversa ao previsto no instrumento convocatório é desconsiderar a sua vinculação a 

qual se acha estritamente vinculada a administração pública e os particulares, por força de Lei .  

 

Conforme colocado pela contrarrazoante, a recorrente agora, na fase recursal do certame, 

pretende modificar o edital, ou seja, alterar as regras do jogo com a bola rolando.  

 

Qualquer pessoa pode discutir o edital antes da disputa por meio da impugnação, dizer agora que 

as regras são redundantes e que por isso as descumpriu é pretender criar para si regras próprias, 

fato inadmissível em um processo licitatório que deve obedecer, entre outros princípios o da 

isonomia, ou seja, as regras são iguais para todos e devem ser aplicadas também de forma 

igualitária a todos os envolvidos. 

 

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


 
 

 

A busca por uma  proposta mais vantajosa não pode se sobrepor ao regramento. De nada adianta 

uma proposta que apresente valor reduzido se, na sua elaboração, não foram obedecidos os 

critérios previstos expressamente no edital. 

 

Com base no disposto no edital, não resta dúvida quanto ao descumprimento da recorrente que 

deixou de anexar sua proposta no site de licitações do banco do Brasil.  

 

Em relação a ausência da apresentação da declaração de elaboração independente de proposta, a 

recorrente entendeu que deveria apresentá-la em outro momento, conforme subitem 15.4 do 

edital. 

 

Mas o que causa espanto é que nos parece que a recorrente não tomou ciência do inteiro teor do 

edital. Isso porque ela cita a referida declaração com referência ao anexo correspondente mas não 

cita o que determina o anexo. Vejamos, logo abaixo do título do anexo IX (DECLARAÇÃO DE 

ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA) está escrito “A ser apresentada juntamente com a 

proposta comercial no site Licitações Banco do Brasil e juntamente à Proposta Ajustada 

impressa.”.  

 

Também o subitem 12.2 diz o seguinte: "Os documentos que compõem a Proposta de Preços e 

Documentos de Habilitação da Empresa Licitante melhor classificada...” 

 

Não resta dúvidas sobre a necessidade de apresentação da declaração independente de proposta 

deve seguir junto à proposta, sendo que seu próprio título já faz essa inferência.  

 

Ao deixar de apresentar a proposta e as declarações que deveriam acompanhá-la,  há o 

descumprimento das regras editalícias ferindo de forma fatal o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório a que todos estão adstritos. E para corroborar com isto, vimos que os 

demais licitantes agiram de forma correta e que não restam dúvidas quanto ao teor do edital. Mais 

uma vez há que ser isonômico e desclassificar o licitante que deixou de cumprir as exigências.  

 

Alega a recorrente que apresentou as declarações em dois dos seus arquivos anexados junto ao 
site www.licitacoes-e.com.br, contendo neles, todas as declarações exigidas no Edital.  

Equivoca-se a recorrente porque nesses arquivos mencionados não consta a declaração de 
elaboração independente de proposta. 

No que se refere a declaração de beneficiário da LC 123, os arquivos citados trazem mesmo o 
texto sugerido como modelo, mas sobre a apresentação o motivo da desclassificação foi porque 
a recorrente apresentou em desacordo com os termos do edital.  

A recorrente se justifica dizendo que “Ainda que não tivesse apresentado a Declaração de 
Beneficiário da Lei Complementar no 123 nos termos do disposto ANEXO XI, não poderia nem 
deveria ser motivo para desclassificação da empresa uma vez que não houve necessidade da 
empresa utilizar tal condição para cobrir propostas de outras concorrentes. Da mesma forma, 
ainda que não tivesse apresentado tal Declaração, a empresa apresentou documentos que 
trazem de forma cabalmente comprovada, a sua condição de EPP, no caso, a consulta ao Simples 
Nacional e a Certidão Simplificada expedida pela JUCEMG, além é claro, de declarar tal condição 
junto ao sistema da licitação.”.  



 
 

 

Ocorre que a recorrente até apresentou a declaração, mas de forma diversa à que foi prevista no 
edital, ou seja, descumpriu a regra de formalizar sua documentação. Fosse apenas esse o 
equívoco cometido pela recorrente seria razoável ponderar sobre sua possível aceitabilidade 
mas, o que se vê claramente é uma sucessão de descumprimentos ao edital.  

Não é possível conduzir um processo licitatório das dimensões do edital de PE 005/2020 da 
Belotur com base em entendimentos inferidos de documentos diversos apresentados. Um 
processo de grandes proporções como esse deve seguir estritamente ao que reza o edital para 
garantir a isonomia no certame.  
 

Sobre os critérios técnicos de desclassificação da recorrente e contrarrazoante temos que o  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; 

 

Importante esclarecer que a lei 13.303/2016 não traz as mesmas exigências quanto à qualificação 

técnica exigida pela Lei 8.666/93 logo, antes de se falar em suposta ilegalidade é preciso conhecer 

as regras e ditames legais aplicados a cada caso.  

 

Insta informar que, em se tratando de matéria técnica a Pregoeira em todas as fases do certame 

buscou suporte na área demandante, Diretoria de Eventos da Belotur, que detém expertise e 

conhecimento técnico para proceder de forma assertiva as análises necessárias.  

 

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

por essa razão foi diligenciada a quem 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.  

 

Assim sendo a Diretoria de Eventos da Belotur ao analisar o recurso interposto apresentou a 

seguinte ANÁLISE TÉCNICA: 

 

“Primeiramente cumpre salientar que para o LOTE 62 - SERVIÇO DE USB MÓVEL, 

além da comprovação de aptidão técnica pertinente e compatível, exigida no 

subitem 17.1.1.4, a Empresa vencedora deverá apresentar obrigatoriamente 

documento que contenha as informações descritas nas alíneas a.1) e a.2), do 

citado subitem, como se vê a seguir:  

a.1) Para os LOTES de n° 61 a 65, (Especificados e detalhados nos 

ANEXOS II e IV) além de apresentar o conteúdo descrito no subitem 

anterior, deverá apresentar também, atestado(s) de Capacidade Técnica 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

executou, pelo menos, 01 (um) serviço para público de no mínimo 7.000 

(sete mil) pessoas, seja em espaço público ou privado.  



 
 

 

 a.2) Não será permitido o somatório de atestados para comprovação do 

público mínimo exigido na alínea a.1).  

 

Cumpre salientar que os eventos, anualmente realizados pela Belotur, 

acontecem em logradouros públicos, em sua maioria espaços de grandes 

dimensões, com várias atrações realizadas concomitantemente como shows, 

área gastronômica, apresentações artísticas, onde, no mínimo, temos presente 

um público de 15.000 (quinze mil) pessoas, o que exige um rigoroso controle de 

acesso e revista para cada uma delas, além da garantia das condições de 

atendimento de saúde, caso necessário. 

 

Diante deste cenário, a exigência do quantitativo mínimo previsto no atestado 

de capacidade técnica se justifica e se faz necessário para que o licitante esteja 

apto e capaz, frente a sua expertise, de monitorar, prevenir e realizar qualquer 

intervenção em situação de emergência, com agilidade necessária que é peculiar 

aos grandes eventos.  

 

Logo, o licitante deverá comprovar o público mínimo exigido no edital para 

garantir que a prestação do serviço do Lote 62 - SERVIÇO DE USB MÓVEL será 

adequada à segurança necessária despendida nos principais eventos que 

venham a ser realizados pela Belotur.  

 

Desta feita, o Recorrente apesar de ter apresentado a comprovação de aptidão 

técnica pertinente e compatível com o LOTE 62, não atendeu à exigência contida 

na alínea a.1) do subitem 17.1.4, ou seja deixou de comprovar o público mínimo 

exigido para o lote em questão.  

 

Sendo assim mantemos a desclassificação técnica da empresa RMV, no que 

tange o LOTE 62, por apresentar, em DESACORDO, a exigência da comprovação 

da qualificação técnica contida no subitem 17.1.1.4.  

 

Sobre a desclassificação técnica dos lotes 15, 19, 29, 30, 31, 33, 34, 43, 68 por: 

"Não apresentou comprovação da qualificação técnica nos termos do subitem 

17.1.1.4 ou 17.1.2.4." temos o seguinte: 

 

Em que pese todos os atestados de capacidade técnica já terem sido analisados, 

ao apreciarmos o recurso e o atestado citado pela Recorrente" 

atestado_belotur_palco_som_e_gerado", constatamos que no descritivo do item 

“01 PALCO” há a informação de ter sido utilizado a “estrutura box truss Q30” 

como parte da sua estrutura e montagem, sendo assim, tem-se por bem 

reconsiderar a decisão haja vista  que no descritivo do item do atestado citado é 

possível comprovar a compatibilidade e aptidão  técnica pertinente para os Lotes 

os Lotes 29 ESTRUTURA BOX TRUSS Q15, 30 ESTRUTURA BOX TRUSS Q25, 31 

ESTRUTURA BOX TRUSS Q30, 33 ESTRUTURA BOX TRUSS- GRID DE LUZ e 34 

ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO. 

 



 
 

 

No que tange os Lotes 15, 19, 43 e 68 cumpre esclarecer que não compete à 

Comissão de Licitação deduzir sobre aquilo que não está explícito nos atestados 

apresentados, uma vez que não cabe a esta Comissão aferir se existe 

compatibilidade de determinado serviço em razão da prestação de um outro 

serviço, como aduzido no recurso. Competente sim, ao Licitante, ora recorrente, 

comprovar sua aptidão técnica e compatível, de acordo as características dos 

lotes constantes no ANEXO - Planilha de Itens - aos quais deseja concorrer, 

conforme dispõe o subitem 17.1.4 do edital: 17.1.1.4 COMPROVAÇÃO DA 

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. Os atestados deverão conter: 

  − Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente 

(CNPJ, endereço, 

telefone); 

− Local e data de emissão; 

− Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela 

veracidade das informações;” 

 

Desta feita mantemos a desclassificação técnica dos lotes 15, 19, 43 e 68 pois 

não há no “atestado_belotur_palco_som_e_gerado" caracterísitcas que possam 

comprovar a aptidão  técnica pertinente e compatível para os Lotes 

supracitados. 

 

Sobre o pedido de desclassificação da empresa FULLBLESS EVENTOS EIRELI, 

acerca dos lotes por ela arrematados, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 32, 44, 

45, 72 e 75, no que tange à parte técnica, salientamos: 

 

Conforme exigido no subitem 17.1.1.4, a empresa FULLBLESS apresentou os 

atestados de capacidade técnica em conformidade com o exigido no edital. No 

que tange a alegação da recorrente acerca da necessidade de apresentação de 

acervo técnico por parte da Recorrida, informamos que o Edital não exige o 

citado documento, portanto não é passível de ser questionado em sede de 

Recurso.  

 

Sobre as alegações acerca das Exigências Comuns para os Lotes 08 a 39, contida 

no ANEXO IV do edital, esclarecemos que as mesmas não são exigidas para que o 

Licitante possa participar da licitação e sim, em momento posterior a assinatura 

do contrato, conforme detalhado no documento em questão. 

 

Desta feita, mantemos a habilitação técnica da Empresa Fullbless para o Lotes 

13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 25, 27, 32, 44, 45, 72 e 75 por estarem de acordo 

com o exigido no subitem 17.1.1.4.”. 

 



 
 

 

Diante de todo o exposto e conforme análise técnica pela DREV – BL, fica o presente recurso 

julgado procedente de forma parcial conforme abaixo:  

 

Recurso não provido nas questões relativas ao envio da proposta e declarações; 

Recurso provido parcialmente em relação a desclassificação da recorrente quanto aos atestados 

de capacidade técnica (provido para os lotes 29. 30 31 33 34 e não provido para os lotes 15, 19, 43 

62 e 68 

Recurso não provido no que se refere à qualificação técnica da empresa FullBless 

 

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 PARCIAL  do recurso apresentado pela empresa RMV Eventos e Serviços,  ainda sim 

permanece a situação da referida empresa como desclassifica para todos os lotes em que se 

pretendeu reformar a decisão. 

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, 05 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. 


