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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, sociedade empresária, regularmente inscrita no 
CNPJ nº: 00.862.596/0001-39, com sede de suas atividades na rua Monte Branco, nº: 261, 
Nova Suiça, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.421-138, vem perante Vossa Senhoria, por seu 
procurador que a esta subscreve, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, contra decisão 
que declarou habilitada a licitante FINOARTY LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA -ME, 
consignando os fatos e fundamentos de direito que seguem: 

A empresa recorrente participou do processo de licitação em epigrafe que tem 
como objeto o 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. 

Cumprida a fase de apresentação dos documentos, foi a empresa FINOARTY 
LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA -ME declarada habilitada. 

Contudo, consultando a documentação apresentada pela empresa recorrida, 
entende a empresa recorrente que o presente processo administrativo de licitação se 
encontra eivado de vícios, que devem ser sanados através da reforma da decisão 
administrativa ora recorrida, sob pena de cometimento de ilegalidade, passível de ser 
discutida através de Mandado de Segurança. 

Para que não restem duvidas quanto a necessidade de reforma da decisão ora 
recorrida, passemos à análise detalhada dos fatos e fundamentos de direito. 

1 – DAS RAZOES RECURSAIS  

1.1 – DOS DESCUMPRIMENTOS ÀS REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO 

Conforme acima mencionado, a presente licitação possui como objeto o registro 
de preços para locação de sanitários químicos convencional, PcD - Pessoas com deficiência, 
VIP e Módulos Container’s Hidráulicos. 

Analisando os documentos apresentados pela licitante FINOARTY LOCACAO 
DE BENS MOVEIS LTDA -ME, verificou-se que esta não cumpriu todas as exigências 
contidas no edital de licitação, vez que não apresentou a Declaração de Cessão de Uso 
exigida no item 14.3 do Edital, bem como não apresentou o termo de autenticação do seu 
Balanço Patrimonial exigido no item 16.1.1.3, tendo apresentado tão somente uma cópia 
sem autenticidade. 
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Para que não restem dúvidas quanto às exigências do edital de licitação, 
transcrevemos abaixo o texto dos itens 14.3 e 16.1.1.3, vejamos:  

"14.3. Para fins de aceitabilidade, a Proposta de Preços Ajustada deverá ser 
apresentada conforme ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços - com 
suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da licitante, sem emendas, acréscimos, borrões, 
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, devendo conter: 

(...) 
Declaração firmada por seu representante legal, de que nos preços 
propostos estão incluídos os custos referentes à cessão de uso, 
instalação e configuração dos equipamentos, bem como de todo o 
aparato operacional necessário à plena execução do objeto 
contratado, conforme especificações deste edital." 

"16.1.1.3 COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 
a) Certidão de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

(...) 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 
que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua 
substituição por balancete ou balanços provisórios. 

b1) Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial 
assim apresentado: 
(...) 
II) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Balanço 
Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, 
com os respectivos termos de abertura e de encerramento registrados 
na Junta Comercial ou Cartório; 

III) As empresas com menos de 01(um) ano de existência, que ainda 
não tenham Balanço de Final de Exercício, deverão apresentar 
Demonstrações Contábeis na forma da lei envolvendo seus direitos, 
obrigações e patrimônio líquidos relativos ao período de sua 
existência. 

b2) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do 
último exercício social deverão estar assinadas por Contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 
(...)"  

Em tempo, quanto ao termo de autenticação do balanço patrimonial, faz-se 
necessário destacar a expressão contida no próprio documento que estabelece a 
indispensabilidade do termo de autenticação para validação do documento mencionado, 
vejamos: 



 

FAÇA PRODUÇÕES EIRELI CNPJ: 00.862.596/0001-39. I.M. 120.176/001-9 - faprodu@faprodu.com.br 
Rua Monte Branco 261 - Bairro Nova Suiça - CEP 30.421-138 - Belo Horizonte/MG – Brasil - (31) 3313-1605 

"Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/503.413-6 no dia 26/08/2020. Os 
dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que 
deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo." 

 

Dessa forma, analisando os documentos apresentados pela recorrida para 
habilitação e as exigências contidas nos itens 14.3 e 16.1.1.3 do edital de licitação, é notório 
que esta desatendeu as exigências contidas no instrumento convocatório, motivo pelo qual é 
certo e inquestionável que a decisão ora recorrida foi prolatada de forma viciada, uma vez 
que desconsiderou as exigências do edital de licitação, padecendo de reforma. 

No que tange a necessidade de atendimento às exigências contidas no edital de 
licitação, importante ressaltar que sendo o edital uma “lei Interna da Licitação” ficam, por 
isso, Administração e interessados, vinculados às condições estabelecidas naquele 
contrato, a teor do art. 40, VI, da Lei 8.666/93.  

Daí, tem o Poder Público a obrigação de exigir aquilo que fez constar no texto do 
edital e nas condições expostas, bem como o licitante a de cumprir a exigência, é o que 
determina a regra do art.41, da citada legislação.  

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições 
do edital a que se acha estritamente vinculada. 

Não se perca de vista, ainda, o contido no art. 3º, da Lei de Licitações: 

Art. 3º -  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a administração 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 corretos.  

Assim, o que realmente se espera da Administração é que esta mantenha o 
princípio da concorrência entre os participantes do certame, de forma a afastar situações 
que vedem a fluidez desse escopo. 

Dessa forma é inquestionável que a declaração da empresa FINOARTY 
LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - ME como habilitada no certame se deu em total 
desatendimento ao edital de licitação, vez que a mesma descumpriu itens importantes do 
instrumento convocatório, conforme acima mencionado. 

Vale frisar que, admitir o contrário, importa em discussão judicial através de 
Mandado de Segurança, vez que a matéria até aqui discorrida, enseja o desequilíbrio da 
ordem pública e a violação de direito líquido e certo em favor da empresa recorrente, 
garantidos pela Lei magna, que cumpriu integralmente as exigências contidas no edital. 

Neste sentido, resta inelutável concluir que a decisão que declarou a licitante 
FINOARTY LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA -ME como vencedora do certame merece 
reforma, já que são poderosas as razões de recurso, motivo pelo qual o apelo da recorrente 
merece acolhida.  

FACE AO EXPOSTO, REQUER: 
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1. Seja o presente recurso recebid

2. Seja dado provimento ao presente recurso 
declarou habilitada
-ME, vez que esta 
item 14.3 do Edital, bem como não apresentou o termo de autenticação do seu 
Balanço Patrimonial exigido no item 16.1.1.3, tendo apresentado tão s
uma cópia sem autenticidade, 
taxativamente previstas n

3. Reformada a decisão ora recorrida, seja 
LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA 
aqui discorrida através 
ilegalidade cometidas

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento.

Belo Horizonte, 07
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Seja o presente recurso recebido por ser próprio e tempestivo;

Seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão que 
habilitada a empresa FINOARTY LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA 

, vez que esta não apresentou a Declaração de Cessão de Uso exigida no 
item 14.3 do Edital, bem como não apresentou o termo de autenticação do seu 
Balanço Patrimonial exigido no item 16.1.1.3, tendo apresentado tão s

a sem autenticidade, afrontando assim as regras e condições 
taxativamente previstas no edital de licitação. 

Reformada a decisão ora recorrida, seja inabilitada a empresa 
LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA -ME, sob pena de discussão da mat
aqui discorrida através de Mandado de Segurança, vez que são nítidas as 
ilegalidade cometidas no presente processo licitatório. 

Pede e espera deferimento. 

07 de dezembro de 2020.  
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o por ser próprio e tempestivo; 

reformar a decisão que 
FINOARTY LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA 

não apresentou a Declaração de Cessão de Uso exigida no 
item 14.3 do Edital, bem como não apresentou o termo de autenticação do seu 
Balanço Patrimonial exigido no item 16.1.1.3, tendo apresentado tão somente 

as regras e condições 

a empresa FINOARTY 
, sob pena de discussão da matéria 
egurança, vez que são nítidas as 


