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AO ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA 
MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – BELOTUR  
 
 
 
 
 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-060.914/20-19 

 

 

 

 

 

 

 

FAÇA PRODUÇÕES EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ nº: 00.862.596/0001-39, com 

sede de suas atividades na rua Monte Branco, nº: 261, Nova Suissa, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.421-

138, vem perante Vossa Senhoria, por seu procurador que a esta subscreve, interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO, contra decisão que a declarou desclassificada do certame, consignando os fatos e 

fundamentos de direito que seguem: 

 

A empresa recorrente participou do processo de licitação em epigrafe cujo objeto consiste 

no registro de preços para prestação de serviços de locação de sanitários químicos tipo: Convencional, 

PcD - Pessoas com deficiência, VIP e Módulos Container’s Hidráulicos por um período 

de 12 (doze) meses. 
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Apresentada a proposta pela empresa recorrente, foi a mesma declarada desclassificada 

sob o fundamento de que não teria apresentado a proposta ajustada conforme previsto no edital de 

licitação, vejamos transcrição da decisão: 

 

 

 

Ocorre que a proposta apresentada pela empresa recorrente atendeu de forma criteriosa 

todas as indicações contidas no instrumento convocatório, notadamente aquelas estabelecidas no 

item 14.4 e seguinte, senão vejamos: 

 

“14.4. Junto à Proposta de Preços Ajustada, deverá apresentar também, sob 

pena de desclassificação: 

14.4.1. ANEXO IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

emitida pelo representante legal da empresa participante da licitação, 

detentor de plenos poderes e informações para firmá-la; (Decreto Municipal 

14.297/2011 e Portaria Secretaria de Direto Econômico do Ministério da 

Justiça nº 51/2009) 

14.4.2. ANEXO V – Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 

123/2006, se for o caso; 

14.4.3. ANEXO VI - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23).” 

 

 

Dessa forma, avaliando a proposta apresentada, bem como os documentos que a 

instruíram, é evidente que inexistem razões para a desclassificação da empresa recorrente, visto que 

a mesma atendeu todos os pressupostos formais exigidos no edital de licitação. 
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Vale frisar que a única situação ocorrida com proposta apresentada é que a mesma ao 

invés de ser disponibilizada no dia 23/12/2020 foi apresentada no dia 28 de dez de 2020 as 12:56h via 

e-mail, tão logo a recorrente tomou ciência do despacho proferido pelo Pregoeiro. 

 

 Contudo, no que tange a data da apresentação da proposta, é evidente que tal fato deve 

ser analisado com o máximo de cuidado, equilíbrio e bom senso, visto que se trata de uma proposta 

que, criteriosamente, cumpriu as exigências contidas no edital e apresentou o menor preço, o que por 

si só garante o atendimento da finalidade precípua do processo licitatório que é a contratação do 

melhor serviço pelo menor preço. 

 

Ainda quanto a data da apresentação da proposta, é importante ressaltar que a empresa 

recorrente a apresentou tão logo tomou ciência do despacho proferido pelo Sr. Pregoeiro.  

 

Também é importante destacar que em nenhum momento o despacho foi comunicado 

por meio que comprove o seu recebimento pela recorrente, havendo, portanto, desatendimento ao 

item 27.11 do edital de licitação que assim estabelece, vejamos: 

 

"27.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas 

aos licitantes, via Sistema Eletrônico, ou por qualquer meio de comunicação 

que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicações no DOM e no 

Portal da PBH/BELOTUR, sendo de exclusiva responsabilidade do licitante 

acompanhar as informações disponibilizadas por estes meios." 

 

 Ademais, neste cenário é importante destacar que o prazo concedido para apresentação 

da proposta a partir da publicação do despacho foi extremamente exíguo, perfazendo ao todo 2 horas 

e 34 minutos. Como se não bastasse, é importante lembrar que nenhuma empresa possui condições 

de manter funcionário à disposição para acompanhar as publicações feitas no sistema, ainda mais no 

atual cenário de pandemia em que as empresas estão atuando com quadro de funcionários reduzido, 

agravado pela véspera das festividades de final de ano. Daí a importância de comprovação do 

recebimento da comunicação.   
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Diante de todo o exposto, é nítido que a desclassificação da proposta apresentada 
pela recorrente traduz-se em ato imbuído de excesso de formalidade, demonstrando que no 
presente caso ocorreu uma super valoração do procedimento em detrimento do interesse 
público pela contratação do melhor serviço pelo menor preço. 

Assim, a desclassificação da empresa recorrente só faz comprovar o excesso de 
formalismo e rigorismo aplicado pelo órgão licitante, pouco importando este se foi esta quem 
apresentou a melhor e mais vantajosa proposta. 

Quanto ao excesso de formalismo/rigorismo, nossos Tribunais são assentes ao 
pronunciar julgamentos em que ratificam que a comissão de licitação deve evitar a 
consagração do formalismo exacerbado e inútil, valendo aqui ressaltar o que fundamentou o 
Excelentíssimo Desembargador Antônio Sérvulo ao julgar o Mandado de Segurança 
1.0474.07.030952-8/001(1):  

“O art. 27 dispõe sobre um dos pontos decisivos do procedimento licitatório, 

posto que a habilitação representa a admissão, o aceite ou ainda o 

deferimento do proponente como partícipe do processo. Por meio desse ato, 

ele adquire o direito de ter sua proposta comercial aberta.  

É quase sempre uma fase tensa. Deve a Comissão revestir-se de prudência e 

atenção para os dados do processo, evitando a consagração do formalismo 

exacerbado e inútil.  

É cediço que a concorrência pública visa fazer com que um maior número de 

licitantes se habilite, a fim de selecionar a proposta que se revele mais 

convincente em função dos parâmetros estabelecidos e divulgados no edital. O 

espírito da Lei das Licitações Públicas é prestigiar a competição, ao máximo, de 

concorrentes idôneos de forma a afastar o excesso de cautela ou os vícios 

burocráticos.  

Em razão desse escopo, exigências demasiadas e rigorismos incompatíveis com 

a boa exegese da lei devem ser arredados.”  

 

Quanto ao mesmo tema, citemos julgados do colendo STJ:  
 

"ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. O 
procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de 
possibilitar o maior número possível de concorrentes, tudo a possibilitar a 
escolha da proposta mais vantajosa.  
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Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes 
formais. No particular, o ato administrativo deve ser vinculado ao princípio da 
razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter substancial. 
Segurança Concedida." (STJ, MS 5631/DF, publicado no DJ em 17/08/1998, 
página 0007).  
 
"MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. FINALIDADE. CUMPRIMENTO. FORMALIDADE EXCESSIVA. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 'A interpretação dos termos do Edital não pode 
conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento 
licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da 
melhor proposta'. (STJ - MS 5869/DF)." (TJMG, Apelação Cível n. 
1.0024.03.989248-4/002, Rel. Des. Manuel Saramago, DJ 02/09/2005).  

 
Diante do exposto, só se pode concluir pela necessidade da atividade 

administrativa não se desvincular dos princípios constitucionais previstos nos artigos 5º e 37, 
da Constituição, sobretudo, os da razoabilidade e finalidade.  

 
Não bastasse, é imperioso destacar que todo o sistema da Lei 8.666/93 converge 

para que a Administração contrate o melhor serviço pelo menor preço, o que é possível SÓ SE 
FOREM AFASTADOS RIGORISMOS E FORMALISMOS EXCESSIVOS E INÓCUOS. 

 
Neste sentido, resta inelutável concluir que a desclassificação da empresa 

recorrente se deu por excesso de formalismo/rigorismo e em virtude de erro material que 
pode ser facilmente sanado através da aplicação e cumprimento do item 14.5 do edital de 
licitação que foi acima transcrito. 

 
Sendo assim, é evidente que no presente caso, deve o processo administrativo ser 

chamado à ordem, para que seja o vício acima indicado devidamente sanado e garantido o 
atendimento do interessem público que consiste na contratação do melhor serviço, pelo 
menor preço. 

 
FACE AO EXPOSTO, REQUER: 

 
1 Seja o presente recurso recebido por ser próprio e tempestivo; 

 

2 No mérito, seja o presente processo administrativo chamado à ordem para reformar a decisão 
que declarou desclassificada a empresa recorrente FAÇA PRODUÇÕES EIRELI, já que a mesma 
ao apresentar sua proposta atendeu todas as exigências do edital de licitação, configurando, 
portanto, a sua desclassificação em razão do prazo como ato de formalidade excessiva, o que 
deve ser rechaçado já que se trata de um vício material totalmente sanável. 
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3 Reformada a decisão, seja recebida a proposta da recorrente e está declarada habilitada, já 
que é incontestável o fato de que cumpriu integralmente todas as exigências contidas na Lei 
8.666/93 e no edital de licitação e por ter apresentado a melhor oferta/preço para o objeto 
licitado. 
  

Nestes termos, 

 

Pede e espera deferimento. 

 

Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2021.  

 

 

 

 

                                        FAÇA PRODUÇÕES EIRELI 

PEDRO PAULO VIEIRA 

DIRETOR 

 
 
 
 
 


