
 

 

 

 
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO 

HORIZONTE/MG - BELOTUR 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01.026.186/21-51 – 57.531/DREV-BL/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021 
 
ÉPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 
35.804,747/0001-87, com sede na Rua Taxista Joãozinho Vieira, 704, Vila do Carmo, Mariana- MG – CEP 35.420-
000, representado por sua sócia-proprietária, vem, perante Vsa. Exa. propor 
 

   IMPUGNAÇÃO À REGRA EDITALÍCIA 

 

Segundo as razões que passa a expor e com fundamento na norma do § 2º, do art.41, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

 

Art. 41. (...) 

 

§ 2.º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura 
dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas 
ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  (grifo 
nosso) 

 

E da mesma forma, diz o edital em análise: 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  
6.1. Podera ́ ser apresentada impugnaça ̃o ao Edital deste Prega ̃o ate ́ 3 (tre ̂s) dias u ́teis anteriores a ̀ data fixada para 
abertura da sessa ̃o pu ́blica, preferencialmente por meio do endereço eletro ̂nico no site http://licitacoes-e.com.br.  
6.1.1. No mesmo prazo estipulado no subitem anterior, os pedidos de impugnaça ̃o podera ̃o tambe ́m ser enviados para o 
e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br.  
6.2.  As respostas aos pedidos de impugnaça ̃o sera ̃o publicadas no Portal da PBH (www.pbh.gov.br/belotur) e no Sistema 
eletro ̂nico do Banco do Brasil (www.licitacoes- e.com.br), na a ́rea relativa a ̀ licitaça ̃o  correspondente, no prazo de 2 (dois) 
dias u ́teis contados da data de seu recebimento.  
6.3.  É de exclusiva responsabilidade dos interessados a obtença ̃o dos documentos publicados nos canais oficiais, bem 
como o acompanhamento dia ́rio das informaço ̃es ali disponibilizadas.  
6.4.  Na ̃o sera ̃o acolhidas impugnaço ̃es apresentadas fora do prazo estabelecido.  

Por esta Administração foi expedido o edital de licitação para o “Registro de preços para fornecimento, prestac ̧a ̃o 
de serviços e/ou locaça ̃o de bens abaixo descritos, para atender às demandas da Belotur e da Prefeitura de Belo 
Horizonte em projetos, ações e eventos próprios e/ou apoiados, por um período de 12 (doze) meses: Locaça ̃o de 
Vans; Grades; Estrutura Box truss; Tenda piramidal; Rádios comunicadores; Unifilas; Fornecimento de bandeirolas 
e elaboraça ̃o e execuça ̃o de projetos de decoração para eventos.” 

Destarte, entende a impugnante que há irregularidades no texto do edital capazes de viciar o mesmo,senão 
vejamos: 



 

 

 

I – DO PANORAMA NORMATIVO QUE RESPALDA A PRESENTE IMPUGNAÇÃO 
 
A Constituição Federal, ao versar sobre licitações públicas, estabeleceu, em seu art. 37, XXI (BRASIL, 1988), que 
somente poderão ser exigidas qualificações técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. 
Por essa razão, toda e qualquer exigência que venha a restringir a competição no certame licitatório, além 
de justificada e pertinente ao objeto, deve ater-se ao que permite a lei, face ao princípio da legalidade. 
Ademais, devem ser evitados formalismos e requisitos desnecessários, de modo a não ocasionar uma restrição 
ainda maior à competitividade. 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (Grifamos) 

 

A lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, veda que os agentes 
públicos pratiquem atos tendentes a restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame, consoante se 
depreende da leitura de seu art. 3º: 
 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
§ 1º É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, 
entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, 
mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo 

seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.” 

 
II – DA FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO PRESENTE CERTAME – DAS EXIGÊNCIAS DE 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM DESCONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO 
PAÍS E DAS EMPRESAS LICITANTES – ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA – IMPEDIMENTO DE 
FUCIONAMENTO COM CASSAÇÃO DE ALVARÁS DECRETADO PELA PRÓPRIA PREFEITURA DE BELO 
HORIZONTE DAS EMPRESAS DE EVENTOS FUNCIONAREM 
 
Primeiramente, é importantíssimo destacarmos que se trata de um edital de REGISTRO DE PREÇOS, no qual a 
BELOTUR, encontrando qualquer irregularidade da empresa no futuro, pode passar para a próxima licitante 
detentora do melhor preço, nos moldes da lei. Isso será melhor explicitado posteriormente. 
 
Agora, adentrando ao cerne da questão, e diante do edital que foi publicado, precisamos relembrar esta Comissão 
de Licitação da situação notória que estamos ainda vivendo um período de calamidade pública decretada pela 
pandemia da Covid-19 no país, e que afetou principalmente o setor de eventos. 
 
Com a confirmação da propagação do COVID-19 no Brasil, incluindo o estado de Minas Gerais, os Governos 



 

 

Federal, Estadual e Municipal decretaram estado de calamidade pública. 
 
No Governo Federal, o estado de calamidade pública foi decretado no dia 06 de março de 2020, conforme 
legislação que pode ser acessada no link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6- 
2020.htm . No governo de Minas Gerais foi decretado em 25 de março de 2020, conforme legislação que pode ser 
acessada no link 
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=47891&ano=2020&tipo=DEC , sendo 
que a comunicação ao Governo Federal e aprovação pelo mesmo foi reconhecida conforme notícia veiculada no 
link https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/09/24/interna_politica,1188621/governo-federalreconhece-
estado-de-calamidade-em-minas-gerais.shtm, e em Belo Horizonte/MG, o decreto municipal 17.304 de 18 de 
março de 2020 suspendeu o alvará de funcionamento da empresa requerida por muitos meses, sendo que a 
impugnante praticamente não pôde funcionar até o presente momento. O link para a legislação é 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1227069#:~:text=DECRETO%20N%C2
%BA%2017.304%2C%20DE%2018,agente%20Coronav%C3%ADrus%20%E2%80%93%20COVID%2D19. 
 
No caso de Belo Horizonte/MG, como fechamento em março de 2020, conforme notícia veiculada pelo próprio site 
da PBH (link https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeito-suspende-temporariamente-funcionamento-de-
estabelecimentos-comerciais) em situações excepcionalíssimas e ocasionais os eventos foram reabertos, em 
novembro de 2020, sendo que pouco após foram novamente fechados. 
 
E com a impossibilidade de funcionamento das empresas de eventos durante mais de 15 (quinze) meses até o 
momento dessa impugnação, obviamente que os índices financeiros das empresas de eventos foram 
extremamente prejudicados, uma vez que praticamente não houve faturamento no ano de 2020, sendo que as 
empresas que não fecharam as portas tiveram os encargos trabalhistas e tributários mantidos em sua maioria. 
 
Vir com um discurso mentiroso e falacioso, bonito politicamente mas falso verdadeiramente no sentido de alegar 
que as empresas tiveram benefícios de suspensão dos tributos não funciona na prática agora, uma vez que tais 
impostos de 2020 tiveram poucos meses de postergação, porém já foram todos cobrados, ou seja, as empresas 
não tiveram receitas MAS tiveram despesas (ainda que comprazo dilatado para pagamento) E todos estes 
encargos fizeram parte do balancete de 2020, inclusive sendo mais um motivo para agora o Poder Público 
demonstrar que realmente se preocupa com as empresas do ramo. 
 
Não estamos atacando as atitudes realizadas pelo Poder Público com o fim de conter a propagação da 
pandemia, muito pelo contrário. Só que, com o devido respeito, é uma tremenda hipocrisia depois das 
empresas de eventos terem sofrido um absurdo revés financeiro, em detrimento do benefício da 
coletividade, depois que o Excelentíssimo Senhor Prefeito de Belo Horizonte/MG coloca em seus discursos 

que tomará medidas para tentar diminuir esses prejuízos, a BELOTUR, empresa que deveria zelar 
pela melhoria do turismo em Belo Horizonte (e que consequentemente precisa dos 
empresários do setor de eventos para desempenharem o seu papel) publica um edital, a 
princípio despretensioso e cumprindo a legislação editalícia em sua totalidade, mas 
“esquecendo-se”que tal medida impedirá VÁRIAS licitantes de participarem do certame. 

 
Aliás, muito pelo contrário: Continuar com uma licitação nesses moldes é justamente comprovar para a coletividade 
(inclusive redes sociais e imprensa) que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo de TUDO para prejudicar as 
empresas. 
 
Vamos ainda além: Persistindo nesse erro crasso, as poucas empresas que participarão serão justamente: 
- empresas que não são especializadas em eventos (o que descumpriria o papel da própria BELOTUR); 
- empresas não sediadas em Belo Horizonte, mas sim em outras Prefeituras que descumpriram o zelo com o 
coletivo e autorizaram a realização de eventos na pandemia (o que também descumpriria o papel da própria 
Belotur); 
- empresas que atuaram de forma clandestina com eventos (situação ainda pior, pois empresas que pouco 
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https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/prefeito-suspende-temporariamente-funcionamento-de-estabelecimentos-comerciais


 

 

importam com o coletivo e mais uma vez feriria mortalmente o escopo da Belotur); 
 
Verifica-se, portanto, que a situação exposta no edital demonstra ser totalmente excludente e 
discriminatória, restringindo justamente as empresas que obedeceram o Poder Público, que acreditaram 
que a Prefeitura realmente tomaria medidas para vir em seu auxílio, mas quando esta vem contratar 
empresas esta faz o contrário: procura justamente as que não respeitaram o Poder Público, pois estas sim 
terão condições de ter os números regulares de uma comprovação econômico-financeira. 
 
Não vamos inserir como deve ser colocado o edital, ou tampouco estamos falando para que a Prefeitura retire 
totalmente qualquer exigência quanto à qualificação econômico-financeira. 
 
Todavia, seria sensato agora neste momento requerer documentos comprovando a capacidade destas empresas 
no ano de 2019 (época em que elas tinham REAIS condições de exercerem as suas atividades econômicas), ou 
então analisarem e pedirem documentos de 2020 que tenham uma ponderação CONCRETA da realidade destas 
empresas. 
 
Certo é que cumprir a letra seca da lei em um momento de CALAMIDADE PÚBLICA de mais de 18 meses, em 
que as licitações podem inclusive serem DISPENSADAS, de modo a continuar realizando licitações mas fazendo 
reais juízos de ponderação era não apenas prudente, não apenas humano, mas também social e economicamente 
sensato. É realmente demonstrar que a Prefeitura de Belo Horizonte, depois de tanto exigir das empresas que elas 
cessassem suas atividades, realmente demonstrasse que ela se preocupou com esse ato de boa-fé dos 
empresários. 
 
Quanto a desculpas de cunho jurídico, além da possibilidade jurídica de dispensa do edital de um período de 
estado de calamidade pública federal, estadual E MUNICIPAL em que estamos vivendo há meses (que em tese é 
muito maior do que mitigar partes das exigências legais [até porque existem justificativas óbvias para tal ato]), 
voltamos ao início desta peça, informando que se trata de um edital de REGISTRO DE PREÇOS. 
O edital de registro de preços é uma das melhores formas de contratação pelo Poder Público, e que mais garante 
o ente estatal, na medida em que o órgão público não se obriga a comprar da empresa com o menor preço se 
outra empresa atingir o preço ofertado. 
 
Estamos, portanto, afirmando que o ente público já possui diversas garantias (tais como a possibilidade de 
contratar com outra empresa, bem como a aplicação de multa a empresa que participou do certame mas se recusar 
a atender o ente público). Não custa NADA para o ente público realizar uma atitude sábia e mitigar essa exigência. 
Aumentaria sobremaneira o número de licitantes, demonstraria que se importa com as empresas do ramo 
(aumentando até mesmo a estima dos empresários, que foram extremamente prejudicados neste período), daria 
condições de melhorar as condições dos empresários locais, diminuiria o valor pago pela BELOTUR (uma vez que 
o aumento de licitantes consequentemente diminui o valor dos preços).  
 
Diante de todos os fatores é que PUGNAMOS que essa comissão de licitação SUSPENDA O EDITAL, convoque 
a Procuradoria do Município de Belo Horizonte e até mesmo o Excelentíssimo Senhor Prefeito e de uma maneira 
SENSATA e PRUDENTE, passe realmente a se preocupar com o setor de Eventos. Passe a publicar editais de 
licitação pensando na situação delicada desses empresários. 
 
Saliente-se, ao final, que apesar desse advogado signatário realizar essa impugnação no nome desta empresa 
licitante, é também Diretor Jurídico da Associação Mineira de Eventos e Entretenimento – AMEE. E neste sentido, 
enviará uma cópia para a referida entidade, com o fim de cientificar desse edital e do que a Belotur fará com o 
mesmo, com o fim de representar pelos direitos dos Empresários. 
 
III – CONCLUSÃO 
 

Diante dos fatos, fundamentos e questionamentos supra elencados, vem requerer a empresa licitante: 



 

 

 

• Receba a presente impugnação por ser própria e tempestiva; 
 

• Procedência da impugnação, modificando o edital na forma disposta nos itens elencados supra. 
  Estes os termos, pelos quais pede deferimento. 

Mariana, 21 de junho de 2021. 

 

    

 

ÉPICO ESTRUTURAS  DE EVENTOS EIRELI ME 

 

 
Rodrigo Bento Moreira 

Advogado – OAB/MG 97.499 
 


