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 PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2021  
Processo Administrativo nº 01-053.153/21-75  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de 
planejamento, organização, coordenação, execução, com viabilização de infraestrutura e 
fornecimento de apoio logístico para atendimento aos eventos de gastronomia e inovação 
turística da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR.  
 

Assunto: Pedido de impugnação (ou modificação)  

 

 

A empresa RMV eventos e serviços LTDA cnpj 17306017000174 vem através deste 

solicitar que seja excluído o item  

 
 15.1.1.5. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
  
 c) Deverá, também, apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que executou serviço para evento de caráter 
técnico científico.1  

 d) Comprovante de Registro da Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos na entidade 
profissional competente, no caso, o CRA - Conselho Regional de Administração, em 
conformidade com o disposto no Acórdão nº 01/2003 – CFA - Plenário, do Conselho Federal de 
Administração, de 11 de dezembro de 2003, que tornou obrigatório, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 4.769/1965 e Lei Federal nº 6.839/1980, o registro das empresas prestadoras de 
serviços de “Organização e Realização de Eventos”.  

 

 

 dos documentação para a habilitação:  

 

 

No pregão foi solicitado CRA E O Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que executou serviço para evento de caráter 

técnico científico para a empresa que não são necessários desse modo LIMITANDO 

A PARTICIPAÇÃO de algumas empresas, pois um ATESTADO DE 

CAPACIDADE DE EVENTOS  JÁ PROVA POR SI QUE A EMPRESA ESTA 

APTA A FORNECER SERVIÇOS IGUAL OU MESMO GENERO  

 

 DO PEDIDO DE CRA 

 

Inicialmente, informamos que a respeito da qualificação técnica das empresas licitantes 

a lei de nº 8.666/1993, possui apenas aplicações subsidiarias nos processo licitatórios 
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realizados na modalidade Pregão, conforme dispõem o art. 9º da lei federal nº 10 

520/2002, que regulamenta a modalidade hora que hora se utiliza:  

Art. 9 aplicam subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da lei de nº 

8.666/ de 21 de junho de1993. ( g.n).  

Por sua vez a lei federal nº 10 520/2002, que trata exclusivamente da modalidade 

pregão, estabelece:  

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 

observará as seguintes regras:  

[...] 

 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a 

comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e 

qualificações técnica e econômico-financeira[...]. (g.n).  

Conforme se extrai do dispositivo citado para a realização de licitação na modalidade 

pregão, é necessário obrigatoriamente apenas a comprovação da habilitação fiscal, 

sendo facultativa a exigência de comprovação de qualificação técnica.  
Concluo que o edital apresenta um excesso de formalidade com o conteúdo solicitado 

na habilitação, uma vez que a própria lei federal nº 10 520/2002, não exige a 

comprovação de qualificação técnica.  

Na modalidade pregão, especialmente a exigência de requisitos de habilitação deve ser 

restrita ao indispensável, como bem acentuou o professor Marçal Justem Filho:  

[...] não se olvide que adotar requisitos complexos para a habilitação importaria na 

sistemática do pregão dar oportunidade a uma litigiosidade indesejável. A inversão de 

fase de habilitação e julgamento destina-se a agilizar o certame. Tendo obtido oferta 

satisfatória, seria extremamente problemático remeter a administração a uma 

desgastante disputa acerca da idoneidade do licitante. Lembre-se que restringir o 

cabimento do pregão ao fornecimento de bens e serviços comuns significa em ultima 

análise, reconhecer necessidade de requisitos de habilitação mais severos. Ou seja não 

foi casual a reserva do pregão apenas para bens e serviços comuns. Como esses bens 

estão disponíveis no mercado, segundo tendências padronizadas presume-se não 

apenas a desnecessidade de maior investigação acerca do objeto. Também, pode se 

presumir que serviços comuns não demandam maior especilidade do fornecedor logo 

os requisitos de habilitação podem ser os mínimos possíveis.(em “pregão comentários 

a legislação do pregão comum e eletrônico”, ed. Dialética, 2001, p. 77.(g.n).  

 

Reforma Trabalhista 

 

A Reforma Trabalhista criou, através do § 3º do art. 443 da CLT uma nova modalidade 

de contrato de trabalho, o intermitente, no qual a prestação de serviços, com 
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subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de 

serviços e de inatividade.  

Como o contrato intermitente pode ser determinado em horas, dias ou meses, 

independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os 

aeronautas, as ME e as EPP poderão contratar profissionais especializados por 

períodos específicos, considerando a atividade ou projeto que esteja desenvolvendo, 

sem que tenham que firmar contratos por prazo indeterminado e arcar com altos 

salários por todo o mês com estes profissionais.  

A Lei 13.467/2017 trouxe também nova redação ao art. 4º-A da Lei 6.019/74, 

estabelecendo que considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita 

pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal (atividade-fim), à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços 

que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.  

Portanto, tanto a atividade-meio quanto a atividade-fim da empresa, poderão ser 

objetos de contrato de terceirização.  

 

Dessa forma pedimos que seja retirado e modificado as  exigências da habilitação que 

foram informadas,  para que haja uma concorrência mais ampla e que nenhuma 

empresa seja prejudicada até mesmo o tribunal de contas solicita assim para que 

abranja mais empresas e ESSA,  prefeitura de Belo Horizonte também já acatou a esse 

em outros pregões .  

Em seu ultimo pregão eletrônico realizado no dia 09/11/2020 edital 005/2020   

Processo 01-052.720/20-77. Mesmo com o grande porte dos itens da  descrição não foi 

solicitado Crea-mg, nem Cra e nem mesmo atestados tão complexo nem mesmo 

responsáveis técnicos para a documentação de habilitação, mas no detalhamento dos 

itens foi informado que: 

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. 

 Dessa forma não deixaram de acatar nenhuma regra, pois foi deixado claro que 

mesmo que a não foi solicitado a documentação era solicitado que as empresas devem 

seguir todas as recomendações.  

Em outras ocasiões também a prefeitura de belo horizonte e belotur contrataram  

empresas sem essa exigência na habilitação, exemplo: para a XIX parada do orgulho 

LGBT, e a empresa prestou o serviço dentro das normas e com a emissão de ART. E em 
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seu atestado de capacidade não foi publicado que a empresa teve alguma sanção 

durante ou após o eventos.  

Conclusão  

Assim pedimos que seja feita a modificação ou a retirada dos itens do edital que 

demonstra um excesso de formalismo, não somente para uma concorrência mais ampla 

mas para que cheguem em um valor melhor para o munícipio. Com o que todos estão 

passando com a pandemia, pedimos que levem em consideração esse momento que o 

país está vivenciando. 

Atendendo também a Reforma Trabalhista citada acima pedimos a retirada do da 

prova de inscrição no cra de pessoa jurídica e física uma vez que as empresas podem 

fazer terceirização e que seja solicitado uma declaração em nome do responsável pela 

empresa que fará os serviços de acordo com  as normas do   CRA - Conselho Regional de 

Administração   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. 

 

Diante do que foi exposto pedimos que nossa solicitação seja aceita por este município 

Pois os documentos para habilitação são obrigatórios somente os fiscais e com reforma 

trabalhista é  permitido que as micro empresas façam terceirização e com o pedido 

dessas documentações estão privando as empresas de um direito 

.  

 

REGINALDO SALES BARBOSA  

53090993600  
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