
 

 

 

ILUSTRÍSSIMOS SR. ALEXIS OLIVEIRA JACINTO (RESPONSÁVEL) E SRA. ISABEL 

ANTONIA DE MELO (PREGOEIRA) DA EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO 

HORIZONTE S/A. - BELOTUR  

 

Processo Administrativo nº: 01-037.047/20-36 

Pregão Eletrônico nº: 004/2020 

Modalidade / Forma: Pregão Eletrônico 

Tipo: Menor Preço Global por Lote 

 

 

REF.: “Promover Registro de preços para prestação de serviço de Locação de Estruturas – Grades 

Modulares (baixa e alta), incluindo montagem, desmontagem e operacionalização, para atender às 

necessidades e demandas da Belotur e PBH em ações e eventos próprios e/ou apoiados pelo Município, 

por um período de 12 (doze) meses.” 

 

 

OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. EPP, empresa de pequeno 

porte inscrita no CNPJ sob o nº. 07.559.474/0001-17, com sede na Rua Alagoas, nº. 1460 / Sala 

309 - Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte / MG, CEP 30130-168, neste ato 

denominada Recorrente, por seu representante legal Leonardo Lacerda Campos, brasileiro, 

Engenheiro Eletricista, casado, inscrito no CPF sob o nº. 943.400.996-00, residente e domiciliado 

nesta capital, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria apresentar 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

contra a decisão da pregoeira que “inabilitou” a empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. 

EPP, inscrita sob o CNPJ nº 07.559.474/0001-17, conforme fatos e fundamentos a seguir. 
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I – DA TEMPESTIVIDADE 

Inicialmente, cumpre destacar a previsão editalícia acerca do prazo para 

apresentação de recurso: 

17. DOS RECURSOS  

17.1. Declarado o vencedor, os licitantes, inclusive aquele que foi 

desclassificado antes da sessão pública de lances, poderá manifestar 

motivadamente a intenção de recorrer no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 

posteriores ao ato da declaração de vencedor.  

17.2. Após o encerramento do prazo estabelecido no subitem 17.1, o 

pregoeiro tomará conhecimento da intenções manifestadas, bem 

como dos motivos informados pelos licitantes, e decidirá pelo 

acatamento ou não da intenção do recurso.  

17.3. Acatada a manifestação de intenção de recurso, será 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 

razões de recurso. Os demais licitantes ficarão automaticamente 

intimados a apresentarem as contrarrazões, em igual número de dias, 

que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista dos autos.  

17.4. O(s) recurso(s) e contrarrazões deverá(ão) ser encaminhado(s), 

preferencialmente, na plataforma de licitações do Banco do Brasil 

no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br. Poderá(ão) ser entregue(s) também 

diretamente à Gerência de Licitações da BELOTUR, em envelope 

lacrado, A/C da Gerência de Licitação, por meio de correios ou outro 

serviço regulamentado de entrega que possibilite o rastreamento da 

encomenda, para a BELOTUR - Rua Dos Carijós, 166 - Terreo, 

Centro - Belo Horizonte/MG (grifei) 

 

Conforme se vê da ata de sessão de pregão presencial de nº. 004/2020  

via sistema (www.licitacoes-e.com.br), a Recorrente manifestou imediata e motivadamente o 

interesse em interpor recurso administrativo da decisão da Pregoeira que declarou “inabilitada” a 

Recorrente. 

Sendo o prazo para apresentação de recurso pela a licitante de 03 (três) 

dias úteis após “acatada a manifestação de intenção de recurso” que ocorreu na data de 

23.09.2020 (quarta-feira) conforme legislação de regência, tempestivo o recurso apresentado até 

o dia 28.09.2020 (segunda-feira). 
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I – DOS FATOS 

 

A Recorrente e outras licitantes participaram do Pregão Eletrônico nº 

004/2020, tipo menor valor global por lote, realizado pela BELOTUR para “Promover Registro de 

preços para prestação de serviço de Locação de Estruturas – Grades Modulares (baixa e alta), 

incluindo montagem, desmontagem e operacionalização, para atender às necessidades e 

demandas da Belotur e PBH em ações e eventos próprios e/ou apoiados pelo Município, por um 

período de 12 (doze) meses.” 

Após finalizada a etapa de lances, ocorreu a inabilitação da 1ª (Locaflex 

Serviços Eireli) e 2ª colocada (BH Locação de Materiais para Eventos Ltda. – ME) para o lote de 

nº 03 conforme fundamentado pela BELOTUR via sistema, posteriormente fora convocada a 

Recorrente, que estava classificada em 3º lugar, a pregoeira e a sua equipe de apoio passaram à 

análise proposta comercial e dos documentos de habilitação inseridas via sistema no sítio: 

www.licitacoes-e.com.br sob o nº 823198. Naquele momento, entenderam que a documentação 

anexada e proposta comercial estava em conformidade com o exigido no edital e, assim, 

convocaram a Recorrente para apresentação de proposta comercial READEQUADA via sistema / 

e-mail, a qual fora prontamente enviada pelo e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br dentro do 

prazo estabelecido, conforme edital. Posteriormente a Pregoeira redigiu e enviou o seguinte 

comunicado via sistema (www.licitacoes-e.com.br) nos termos colacionado a seguir: 

11/09/2020 

13:40:09:765 
PREGOEIRO 

Srs. Fenacouro/ Otimisa, Pedimos envio da Proposta 

Ajustada/Documentação Habilitação impressas, conforme item 15 do 

edital, no prazo de 2 dias úteis. Em razão do momento de pandemia 

pedimos agendar horário pelo e-mail: licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

A Recorrente em cumprimento a convocação agendou entrega da 

documentação via e-mail (licitacoes.belotur@pbh.gov.br), com o devido aceite da BELOTUR. O 

Agendamento previa a entrega a documentação impressa pelo Representante Legal da 

Recorrente, contendo: proposta comercial, declarações e habilitação (com seus respectivos 

originais, dependendo da necessidade de cada caso),  para o dia 15/09/2020 entre os horários 

15h30min e 17h00.  
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Mediante agendamento prévio o Responsável Legal da Recorrente Sr. 

Adriano Haddad Baião compareceu a sede da BELOTUR com a documentação impressa com 

seus respectivos originais (proposta comercial, declarações e habilitação) entregando-os em mãos 

a Digna Pregoeira para conferência e recebimento.  Após recebimento e aceite da Digna 

Pregoeira logo em seguida, questão de minutos, ao arrepio da Lei, fora constatado via sistema 

(www.licitacoes-e.com.br) pela Recorrente o termo: “Empresa inabilitada”, o qual colaciono parte 

da tela “printada” do sistema a seguir: 

 

Diante a arbitrariedade que culminou na equivocada “inabilitação” a ora 

Recorrente manifestou – nos termos do edital – a intenção de apresentar recurso da decisão da 

pregoeira em razão de inconsistência, o que faz conforme fundamentos a seguir expostos. 

 

Declaro, ciência que a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte 

S/A. – BELOTUR é uma Empresa estatal de economia mista, conforme os termos colacionados a 

seguir o qual substitui a Lei 8.666/93: 

 

“em 01/07/2018 entrou em vigor a 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 empresa – 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.”  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/belotur/resposta_a_recurso_pe_002_2020_incloud.pdf 
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II – DAS RAZÕES DA REFORMA 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que os motivos que levam à interposição 

do presente recurso tiveram sua intenção devidamente manifestada pela licitante nos termos do 

item 17 e seguintes do edital que rege o pregão eletrônico em questão. 

 

Conforme enviado via e-mail (licitacoes.belotur@pbh.gov.br) e manifestado 

via chat do sistema (www.licitacoes-e.com.br), é infundada e desarrazoada afastar a Recorrente 

do Certame em epígrafe, alegando “inabilitação” por descumprimento de apresentação de 

declarações que sequer compõe o “rol” de documentos de habilitação.  Conforme já 

debatido via e-mail e chat as declarações foram devidamente apresentados e entregues 

pessoalmente pelo Representante Legal da Recorrente Sr. Adriano Haddad Baião – Sócio / 

Proprietário para a Sra. Isabel Antônia de Melo – Pregoeira da BELOTUR.  

 

Destarte, o termo utilizado: “inabilitação” da Recorrente no certame não 

merece prosperar, ao inserir a mensagem equivocada no sistema a BELOTUR afastou do 

Certame a Recorrente, Empresa essa que cumpriu rigorosamente todos os requisitos editalícios 

na íntegra. Para dirimir qualquer dúvida, que houve o pleno atendimento aos dispositivos 

editalícios houve aceite na entrega da documentação impressa a Sra. Pregoeira. O que não 

merece prosperar mensagem inserida pela BELOTUR via sistema, bem como os sub-itens 

apontados mesmas, aduzo justificativas, provas e imagens dos documentos que foram 

apresentados e entregues em mãos, vejamos: 
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“14.4.1. e 15.3.1 - 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;” – A declaração abaixo integra o processo licitatório e foi 

devidamente entregue em mãos inclusive devidamente firmada pelo Representante Legal 

da Recorrente, vejamos: 

 

Declaração impressa, assinada e 

entregue em mãos. 
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“14.4.2. e 15.3.2 -  ANEXO V - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23)” – Esta 

referida declaração está expressa em seu “corpo” os seguintes dizeres: “(A SER ENTREGUE NO 

ATO DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)”, Vejamos: 

  

Declaração “ A ser entregue no 

ato da assinatura da ARP” 

Art. 49-B Lei Orgânica nº 23, 

de 14/09/2011 (Art. 2º) 
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“14.4.3. e 15.3.3 ANEXO VI - Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se 
for o caso.” – A declaração a seguir apresentada contempla ainda a Declaração na condição 
de EPP. A qual foi devidamente impressa, firmada pelo Representante Legal da Recorrente  
e entregue  em mãos a Nobre Pregoeira com o seu devido aceite. Vale ainda salientar os 
termos dispostos nesta declaração inserida pela Recorrente, transcrevo: “DECLARA ainda, 
submeter-se, concordar e conhecer todos os itens do edital e seus anexos. Caso venha 
ocorrer “Erro Material” na digitação ou omissão de dados prevalecerá o que está contido 
no edital e seus respectivos anexos.”, vejamos: 
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Informo ainda que tanto impressa quanto via sistema (www.licitacoes-e.com.br) constam cópia da 

Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, 

vejamos a seguir: 
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Ainda com intuito de informar segue tela “printada” do sistema 

(www.licitacoes-e.com.br) os quais possuem campos de responsabilidade dos Licitantes a serem 

marcados e preenchidos para envio da proposta eletrônica, vejamos. 

 

 

Todavia, conforme debatido e anexos inseridos no recurso em tela, as 

declarações apontadas pela BELOTUR como faltosas, integram e instruem perfeitamente o 

Processo Licitatório em tela na íntegra. No entanto, quanto a declaração descrita nos sub-ítens 

“14.4.2. e 15.3.2 -  ANEXO V - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23)” está 

expressa os seguintes dizeres, vejamos mais uma vez: “A SER ENTREGUE NO ATO DA 

ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”, o que não merece prosperar e alegação 

de “inabilitação” pela falta da mesma devido aceite da Sra. Pregoeira. Conforme já 

incansavelmente debatido anteriormente, a decisão de utilizar termos como  a seguir 

“INABILITADA” (todos os documentos de habilitação foram devidamente apresentados via 

sistema e impressos) ou “DESCLASSIFICADA” (proposta comercial foi apresentada via sistema 

e impressa inclusive a READEQUADA), além da apresentação das declarações que podem serem 

aferidas a sua entrega conforme disposto no recurso em tela, afastar a Recorrente do Processo 

Licitatório sem fundamentos e sem embasamento legal, não pode prosperar. 

 

Com relação às disposições gerais sobre licitações, é necessário atentar 

para os dispositivos constitucionais e legais que regem o instituto: 

Constituição da República de 1988 

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: (...) 
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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. (grifei) 

Especificamente com relação ao certame em tela, verifica-se que o edital 

exigiu documentos de habilitação nos seguintes termos, sob pena de “INABILITAÇÃO”: 

16.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda a 

documentação relacionada abaixo:  

16.1.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Registro comercial, em caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se 

tratando de sociedades comerciais, devidamente registrado e 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 

quando se tratar de sociedade por ações;  

c) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir.  

Observações: Para todos os efeitos, considera-se como ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, o documento de 

constituição da empresa, acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) 

referente(s) à natureza das atividades comerciais e à Administração 

da empresa, ou a última alteração consolidada.  

16.1.2.1.1 Para os documentos previstos no subitem 16.1.2.1, será 

analisada pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio a 

compatibilidade da linha de serviço descrita no objeto social com o 

serviço objeto desta licitação.  

 

16.1.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a) Prova de Inscrição e da Situação Cadastral no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;  
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b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, 

Estadual/Distrital e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei;  

c) Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e perante 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);  

d) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943.  

16.1.2.2.1 A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista 

deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes 

certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.  

16.1.2.2.2 No município de Belo Horizonte, a emissão da Certidão de 

Quitação Plena se dá por meio de dois procedimentos:  

1º) Emissão do "DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO"  

2º) Autenticação do “DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO”  

16.1.2.2.2*A Certidão de Quitação Plena de Belo Horizonte somente 

terá validade após ser emitida a certidão de quitação plena com os 

dizeres "CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE". Esta autenticação é 

feita na mesma página do Portal da PBH no ícone autenticação -

http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/ - nos termos do Decreto 

15.927/2015".  

16.1.2.3 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.  

a1) Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou 

extrajudicial for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da 

homologação/deferimento, pelo juízo competente do plano de 

recuperação em vigor;  

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:  

I) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do 

Balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do 

licitante;  
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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.  

b.2) 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.  

b3) Apresentar o cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e 

Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 

independentemente da apresentação do balanço patrimonial, sendo 

considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou 

maior do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados:  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

c) Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o 

memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado.  

16.1.2.4 COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) 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:  

a1) Nome empresarial e dados de identificação da instituição 

emitente (CNPJ, endereço, telefone);  

a2) Local e data de emissão;  

a3) Nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura do responsável pela 

veracidade das informações;  

b) O Pregoeiro poderá solicitar, caso julgue necessário, todas as 

informações pertinentes à comprovação da legitimidade do(s) 

atestado(s) fornecido(s).  
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16.1.2.5 Declaração de que não possui em seu quadro de 

funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos e de que não adota relação trabalhista 

caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo.  

 

 

Desse modo, podemos constatar mais uma vez que, o termo 

“INABILITAÇÃO” e afastar a Recorrente do certame em epígrafe não merece prosperar tendo em 

vista que, as declarações foram entregues a Nobre Pregoeira. Sendo que, as quais não fazem 

parte do “rol” de documentos para habilitação, fato este que pode ser comprovado mediante edital 

e documentação anexada ao sistema (www.licitacoes-e.com.br) conforme Decreto 10.024 de 20 

de setembro de 2019.  Destarte, vamos supor que realmente houvesse um lapso e extraviasse 

uma declaração no processo licitatório, em primeiro lugar, creio a Ilustre Pregoeira com princípio 

da eficiência constataria no exato momento de conferência e recebimento dos documentos 

impressos, e de maneira célere comunicaria ao Representante Legal para providenciá-la 

imediatamente de modo a redigí-la de próprio punho para posteriormente firmá-la. O 

Representante Legal da Recorrente, prontamente iria atender, sem recusa, iria redigir e assinar a 

declaração a pedido da Pregoeira para integrar o Processo em tela, pois o contrato de locação 

grades junto a BELOTUR já era vislumbrado pela Recorrente. Pode-se constatar que a 

Recorrente já participou de inúmeros processos licitatórios junto a BELOTUR e tem o pleno 

conhecimento das exigências editalícias, pois os editais são muito parelhos. 

 

Por isso a importância da fase interna do pregão, em que a Administração 

deve elaborar cuidadosamente o instrumento convocatório e o termo de referência, a fim de evitar 

problemas futuros nos procedimentos licitatórios como impugnações, licitações desertas ou 

fracassadas, etc, conforme preceitua o art. 3º da Lei nº. 10.520/02. 

 

Conclui-se, portanto, que o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório está intimamente relacionado ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da 

CR/88 que, basicamente, determina que à Administração Pública só é lícito fazer aquilo que lhe 

for autorizado por lei. A vinculação ao edital é também corolário do princípio da isonomia, já que a 
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observância do edital e da lei impede que sejam tomadas condutas diferentes em relação aos 

particulares que pretendem contratar com a Administração. 

 

Desse modo, garante-se que todos possam competir em igualdade de 

condições, favorecendo o procedimento de escolha da proposta mais vantajosa e eficiente para o 

atendimento ao ente público. Sobre a vinculação ao edital, vide precedente judicial e as lições do 

doutrinador Marçal Justen Filho: 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. 

LEGITIMIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO 

ANALÍTICO. 

1.  O Tribunal de origem, ao declarar a legitimidade da ativa da ora 

agravada, sob fundamento de que "afigura-se mera irregularidade 

que não leva à inépcia da inicial a impetração do mandado de 

segurança em nome do  consórcio   se  a  procuração  foi  outorgada  

pelo representante  legal  da  empresa-líder",  o  fez  com  com  base 

na interpretação  das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 5 

e 7 desta Corte. 

2.  O decisum de origem declarou nulo o ato que proclamou os 

agravantes como vencedores, por não terem preenchidos os 

requisitos do edital licitatório, quanto à apresentação da proposta do 

preço. 

Rever este entendimento necessariamente passa por análise de 

matéria fática, bem como, cláusulas contratuais, encontrando óbice 

nas Súmulas 5 e 7/STJ. 

3.  Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da 

vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo 

vedar à administração o descumprimento das normas contidas no 

edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de 

que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser 

observados os termos do edital até o encerramento do certame. (...) 

Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 458.436/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014) 

(destaque nosso) 
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“O instrumento convocatório cristaliza a competência discricionária da 

Administração, que se vincula a seus termos. Conjugando a regra do 

art. 41 com aquela do art. 4º, pode-se afirmar a estrita vinculação da 

Administração ao edital, seja quanto a regras de fundo quanto 

àquelas de procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o 

fundamento de validade dos atos praticados no 

curso da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o 

edital e os atos administrativos praticados no curso da licitação se 

resolve pela invalidade destes últimos. Ao descumprir normas 

constantes do edital, a Administração Pública frustra a própria 

razão de ser da licitação. Viola os princípios norteadores da 

atividade administrativa, tais como a legalidade, a moralidade, a 

isonomia.”,  

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 14ª Ed., Dialética, 2010, p. 565). (destaque 

nosso) 

 

Vejamos ainda o que dispõe a  lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016: 

Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por 
empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a 
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se 
refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se 
caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os 
princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 
economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da 
vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 
competitividade e do julgamento objetivo.    

 

 

Como visto acima, o edital da licitação em questão exigiu declarações as 

quais não preveem pena de “desclassificação” ou “inabilitação” para qualquer licitante participante 

do Processo. Conforme comprovado todas as declarações foram entregues e não houve por parte 

da Recorrente recusa de entregar, preencher e assinar as respectivas declarações. Conforme já 

debatido anteriormente, cabe a Pregoeira da BELOTUR conforme dispositivo editalício de nº 10 

atentar para as atribuições concedidas a mesma após sua nomeação, vejamos: 
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10. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO  

10.1 Caberá ao pregoeiro, em especial:  

a) conduzir a sessão pública;  

b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de 

esclarecimentos sobre o edital e os anexos, além de poder requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos;  

c) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos 

estabelecidos no edital;  

d) coordenar a sessão pública e o envio de lances;  

e) verificar e julgar as condições de habilitação;  

f) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 

dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;  

g) receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à 

autoridade competente quando mantiver sua decisão;  

h) declarar o vencedor do certame;  

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 

competente para homologação.  

Parágrafo único – O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica 

da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, 

a fim de subsidiar sua decisão.  

10.2 Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do 

processo licitatório. (grifo nosso) 

 

Da cronologia e análise da documentação apresentada a qual foi 

devidamente entregue em mão a Nobre Pregoeira da BELOTUR , solicito uma atenção especial a 

data e horário dos fatos, vejamos: 

17/07/2020 às 14h00 – Data do pregão eletrônico;  

04/09/2020 às18h08min38seg:  Inabilitação da primeira 

colocada no certame; 
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15/09/2020 entre 15h30min e 16h00: Entrega pessoalmente 

da documentação (proposta comercial + habilitação + 

declarações) impressa pela Recorrente; 

15/09/2020 às 16h48min49seg.:Declaração de inabilitação 

emitida pela BELOTUR via sistema (www.licitacoes-e.com.br). 

 

Diante todo exposto aduzo os seguintes questionamentos: Para análise da documentação e 

emissão de Parecer da BELOTUR em relação a 1ª colocada foram exatamente 50 (cinquenta) 

dias e a decisão quanto a “inabilitação” da Recorrente apenas foram necessários uma fração de 

minutos. Em destaque, sendo o parecer no dia 15/09/2020 às 16h48min49seg e o expediente da 

BELOTUR findaria às 18h00. Não seria o princípio da eficiência, legalidade, celeridade e bom 

senso, comunicar ao Responsável Legal presencialmente ou via telefone que ainda tinham dúvida 

nas declarações entregues? Mesmo após recebimento, conferência e aceite, principalmente no 

que tange o teor das declarações? Mas em atitude prematura, sem embasamento legal e 

principalmente sem ater o inteiro teor das declarações apresentadas, tomou a decisão de 

“inabilitar” e afastar a Recorrente do Processo Licitatório. 

 

Por fim, ante a todo o exposto, conforme incansavelmente debatido no 

Recurso em tela, a Recorrente apresentou / inseriu toda a documentação via sistema 

(www.licitacoes-e.com.br) bem como agendou e dentro do prazo estabelecido pelo Edital entregou 

toda a documentação impressa em mãos da Nobre Pregoeira da BELOTUR. Não merecendo 

assim prosperar o termo inserido pela BELOTUR no que tange a “INABILITAÇÃO”, determinando-

se assim a Recorrente habilitada e vencedora  do LOTE 03 do Certame em epígrafe. 

 

III – DO PEDIDO 

 

Ex positis, a ora Recorrente requer que: 
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i. Seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso nos termos da 

lei; 

ii. Seja reconsiderada a decisão da pregoeira que julgou “inabilitada” a 

Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP para que, então, 

seja declarada a empresa habilitada e vencedora do LOTE 03 do 

certame em epígrafe por ter atendido na íntegra a exegese nos 

termos do edital. 

 

Assim, com base nas razões recursais expostas, requer-se que a 

Pregoeira reconsidere sua decisão declarando assim habilitada a Recorrente e, na eventualidade 

de não haver reconsideração da decisão, faça este subir, devidamente informado, à autoridade 

superior competente, em conformidade com o item 10. Das Atribuições do Pregoeiro, letra g), 

observando-se ainda os termos dispostos no edital em epígrafe. 

 

Remetidos os autos à autoridade superior, a Recorrente requer que seja 

dado provimento ao presente Recurso Administrativo para que seja declarada a habilitada a 

Recorrente em razão de ter entregue impresso e em mãos todos os documentos (proposta 

comercial readequada + habilitação + declarações) conforme exigido no edital, devendo assim ser 

habilitada para o LOTE 03, devendo ser apuradas as responsabilidades civis e administrativas. 

Após, sanadas todas as ilegalidades no certame, deverá prosseguir o certame com a declaração 

de vencedora e posteriormente a homologação. Caso semelhante a este, ocorreu no Processo 

Licitatório de Pregão Eletrônico nº 003/2018 - Processo 01-100.430/18-84 – 49581/DROE/2018 

(www.licitacoes.caixa.gov.br) (conforme documento anexado ao Recurso), o que posteriormente 

foi devidamente anulado pela BELOTUR. 

 

Caso não sejam sanados os vícios de ilegalidade ora apontados, e 

também outros por acaso verificados, seja em razão do presente recurso seja em razão do dever 

que a Administração Pública possui de corrigir, de ofício, os atos por ela praticados eivados de 

vício, a licitante/Recorrente poderá adotar as demais medidas administrativas e também as 

medidas judiciais cabíveis. 
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Termos em que 

Pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2020. 

                                

OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. 

Leonardo Lacerda Campos 
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Documentos que instruem o Recurso Administrativo: 

01 – Recurso Administrativo -  Processo Administrativo nº: 01-037.047/20-36 

02 – Contrato Social Consolidado – Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP (Recorrente) 

03 – Identidade do Representante Legal – Leonardo Campos Lacerda (Sócio da Recorrente) 

04 – Declaração impressa, assinada e entregue em atendimento aos dispositivos “14.4.1. e 15.3.1 

- 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;  

05 – Declaração para ser entregue: “(A ser entregue no ato da assinatura da Ata de Registro de 

Preços)” em atendimento aos dispositivos “14.4.2. e 15.3.2 -  ANEXO V - Declaração (Art. 49-B 

Emenda à Lei orgânica nº 23)”  

06 – Declaração impressa, assinada e entregue em atendimentos aos dispositivos “14.4.3. e 

15.3.3 ANEXO VI - Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso.“ 

07 – Cópia de e-mail enviado dia 17/09/2020 às 14h37min para a BELOTUR 
(licitacoes.belotur@pbh.gov.br) com parecer da mesma na respectiva data. 
 
08 – Telas “printadas” retiradas do site: www.licitacoes-e.com.br do processo licitatório em tela, o 
qual foi registrado inconformidade na “inabilitação” da Recorrente. 
 
 
09 – Cópia do Recurso Administrativo referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2018 - Processo 01-
100.430/18-84 – 49581/DROE/2018 (www.licitacoes.caixa.gov.br), caso este muito semelhante ao 
processo em tela. 
 
10 – Anulação do Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico nº 003/2018 - Processo 01-100.430/18-84 
– 49581/DROE/2018 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico que este documento da empresa OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA - EPP, Nire 31207289323, foi deferido e arquivado sob o nº

5408855 em 11/11/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 14/743.719-9 e o código de

segurança ofHw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/02/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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À 
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A.  – BELOTUR 
Pregão Eletrônico nº:  004/2020 
Processo Administrativo nº : 01-037.047/20-36  
Tipo: Menor Valor Global por Lote 
 
Objeto: Promover Registro de preços para prestação de serviço de Locação de Estruturas – Grades Modulares (baixa e 
alta), incluindo montagem, desmontagem e operacionalização, para atender às necessidades e demandas da Belotur e 
PBH em ações e eventos próprios e/ou apoiados pelo Município, por um período de 12 (doze) meses. 
 
 

DECLARAÇÕES CONJUNTAS 
 

A Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP, inscrita sob o CNPJ nº. 07.559.474/0001-17, com sede à rua 
Alagoas, nº 1460 / Sala 309 – Bairro Funcionários – BH/MG -  30130-160, por intermédio de seu representante legal o 
Sr. Adriano Haddad Baião, portador de Identidade nº M - 3.366.416/ SSP.MG. e inscrito no CPF sob o nº 912.865.576-
15, DECLARA firma as DECLARAÇÕES a seguir sob as penas da Lei: 
 
Declaração que Cumpre os requisitos de Habilitação: 
DECLARA que detém conhecimento de todas as informações contidas neste Edital e em seus anexos, e que a sua 
proposta atende integralmente aos requisitos constantes do Edital supra.  
 
Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos: 
DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a 
habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em 
cumprimento ao que determina o art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
Declaração que não Emprega Menor: 
DECLARA para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ). 

Caso afirmativo assinalar “ressalva” acima. 
 
DECLARA ainda, submeter-se, concordar e conhecer todos os itens do edital e seus anexos. Caso venha ocorrer “Erro 
Material” na digitação ou omissão de dados prevalecerá o que está contido no edital e seus respectivos anexos. 
 
Declaração de Empresa de Pequeno Porte - EPP: 
DECLARA para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei que a referida Empresa é Empresa de Pequeno Porte – 
EPP e não existe nenhum dos impedimentos previstos nos incisos I a X, § 4º, art. 3º da lei Complementar nº 123/2006 
que impeça a licitante Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP, CNPJ nº 07.559.474/0001-17, de se beneficiar do 
tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
Belo Horizonte, 17 de julho de 2.020. 
 
 

 

 

 

Adriano Haddad Baião 
Sócio / Proprietário 

Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP 
CI. MG-3.366.416 SSP/MG - CPF. 912.865.576-15 
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À 
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A.  – BELOTUR 
Pregão Eletrônico nº:  004/2020 
Processo Administrativo nº : 01-037.047/20-36  
Tipo: Menor Valor Global por Lote 
 
Objeto: Promover Registro de preços para prestação de serviço de Locação de Estruturas – Grades 
Modulares (baixa e alta), incluindo montagem, desmontagem e operacionalização, para atender às 
necessidades e demandas da Belotur e PBH em ações e eventos próprios e/ou apoiados pelo Município, por 
um período de 12 (doze) meses. 

 
ANEXO IV  

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 
A Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP, inscrita sob o CNPJ nº. 07.559.474/0001-17, com sede à 
rua Alagoas, nº 1460 / Sala 309 – Bairro Funcionários – BH/MG -  30130-160, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. Adriano Haddad Baião, portador de Identidade nº M - 3.366.416/ SSP.MG. e 
inscrito no CPF sob o nº 912.865.576-15, doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da adjudicação 

do objeto da referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Belo Horizonte, 17 de julho de 2.020. 
 
 

 

 
Adriano Haddad Baião 

Sócio / Proprietário 
Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP 

CI. MG-3.366.416 SSP/MG - CPF. 912.865.576-15 
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23/09/2020 E-mail de Otimisa Eventos - Solicitação de reavaliação da documentação - Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. - licitação …

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=73b65624cc&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2533598393863456732&simpl=msg-a%3Ar48716… 1/3

Data/Hora 15/09/2020-16:48:49

Fornecedor

OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - ME

Observação

Empresa inabilitada: Deixou de entregar os documento listados nos subitens 14.4.1; 14.4.2, 14.4.3 e 15.3.1, 15.3.2 e 15.3.3

Licitacao Otimisa <licitacao@otimisaeventos.com.br>

Solicitação de reavaliação da documentação - Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda.
- licitação nº 823198 (www.licitacoes-e.com.br)
2 mensagens

Licitacao Otimisa <licitacao@otimisaeventos.com.br> 17 de setembro de 2020 14:37
Para: Licitações Belotur <licitacoes.belotur@pbh.gov.br>, CONTATO <contato@otimisaeventos.com.br>

Prezada Sra. Isabel Antonia de Melo
Pregoeira da Belotur

Boa tarde!

Informo V.Sa. que ao consultar o site www.licitacoes-e.com.br - licitação nº 823198 deparei com a mensagem de inabilitação
Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP para o LOTE 03.

Desta forma inconformado a inabilitação apresento os fundamentos colacionados a seguir:

Fornecedor desclassificado   

Transcrevo a seguir os subitens citados pela Nobre Pregoeira:

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;
Esta declaração foi entregue pelo Representante Legal da Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP Sr. Adriano Haddad
Baião pessoalmente para a Sra. Isabel Antonia de Melo - Pregoeira da Belotur,  toda a documentação  (proposta + declarações +
habilitação)  foi apresentada  e entregue e conferida pela mesma. Se caso não fosse entregue, seria constatada faltoso pela Digna
Pregoeira naquele momento oporturno,o qual o Responsável Legal poderia redigir a Declaração de próprio punho para integrar o
Processo Licitatório.

14.4.2. ANEXO V - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23)
O anexo do edital está devidamente expresso os dizeres: " ANEXO VI - DECLARAÇÃO (A ser entregue no ato da
assinatura da Ata de Registro de Preços) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 Declaro, para os devidos fins,
que os trabalhadores da empresa ___(Razão Social da empresa Licitante)___, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ___________________________, envolvidos na execução do objeto da
licitação mencionada acima, não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste Município, in verbis: Art.
49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município, os trabalhadores da empresa Signatária Detentora,
declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma
das seguintes situações: Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) I - representação
contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder econômico ou político; II -
condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público. Parágrafo único -
Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar à Signatária Gestora, antes do início da execução
da Ata de Registro de Preços, declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço a BELOTUR não incorrem nas proibições
de que trata este artigo. (NR) ______________________, ______ de ________________ de ________ Assinatura do responsável
legal da adjudicatária.

Esta declaração como descrito expressamente em seu corpo é para ser entregue no ATO DA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
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14.4.3. ANEXO VI - Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso.
A referida declaração foi apresentada juntamente com outras declarações em formato de  declaração conjunta nos termos do
edital, e inclusive apresentada em conjunto a CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela JUCEMG.

15.3.1. 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;
Esta declaração foi entregue pelo Representante Legal da Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP Sr. Adriano Haddad
Baião pessoalmente para a Sra. Isabel Antonia de Melo - Pregoeira da Belotur,  toda a documentação  (proposta + declarações +
habilitação)  foi apresentada  e entregue e conferida pela mesma. Se caso não fosse entregue, seria constatada pela Pregoeira
naquele momento oporturno o qual o Responsável Legal poderia redigir a Declaração de próprio punho para integrar o Processo
Licitatório.

15.3.2. ANEXO V - Declaração (Art. 49-B Emenda à Lei orgânica nº 23)
O anexo do edital está devidamente expresso os dizeres: " ANEXO VI - DECLARAÇÃO (A ser entregue no ato da
assinatura da Ata de Registro de Preços) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 Declaro, para os devidos fins,
que os trabalhadores da empresa ___(Razão Social da empresa Licitante)___, inscrita no CNPJ sob o nº
______________________, sediada no endereço ___________________________, envolvidos na execução do objeto da
licitação mencionada acima, não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste Município, in verbis: Art.
49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município, os trabalhadores da empresa Signatária Detentora,
declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma
das seguintes situações: Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) I - representação
contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder econômico ou político; II -
condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio público. Parágrafo único -
Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar à Signatária Gestora, antes do início da execução
da Ata de Registro de Preços, declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço a BELOTUR não incorrem nas proibições
de que trata este artigo. (NR) ______________________, ______ de ________________ de ________ Assinatura do responsável
legal da adjudicatária.

Esta declaração é para ser entregue no ATO DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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15.3.3. ANEXO VI - Declaração de Beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, se for o caso.
A referida declaração foi apresentada juntamente com outras declarações em formato de  declaração conjunta nos termos do
edital, e inclusive apresentada em conjunto a CERTIDÃO SIMPLIFICADA emitida pela JUCEMG.

Solicito V.Sa. a gentileza de reanalisar toda a documentação apresentada em cópia pessoalmente  pelo Representante Legal da
Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP com intuito de sanear os apontamentos  por meio deste e-mail.

Observação: No  Processo Licitatório de 2018 ocorreu fato parelho a apresentação de declarações , processo este que foi
devidamente anulado/revogado posteriormente, segue abaixo dados do referido pregão: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
MG.- Empresa Municipal de Turismo - Belotur - Pregão Eletrônico nº 003/2018 - Processo 01-100.430/18-84 – 49581/DROE/2018 -
Tipo: Menor Valor Global, apurado por Lote - REF.: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
planejamento, organização, coordenação, execução, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para
atendimento aos eventos listados abaixo e em conformidade com os requisitos e condições constantes nos Anexos III e IV”

Desde já agradeço pela atenção e estarei a disposição para quaisquer esclarecimento.

Licitações Belotur <licitacoes.belotur@pbh.gov.br> 17 de setembro de 2020 15:46
Para: Licitacao Otimisa <licitacao@otimisaeventos.com.br>
Cc: CONTATO <contato@otimisaeventos.com.br>

Prezados Senhores,

Pedimos manifestar quando da abertura de prazo recursal, para que possamos reavaliar o caso. 

At. 

Comissão de Licitação
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR
Rua dos Carijós, 166, térreo | Centro | BH/MG | 30.120-060
www.pbh.gov.br/belotur 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLASSIFICOU A PROPOSTA DA RECORRENTE E 

DECLAROU HABILITADA (VENCEDORA) A EMPRESA FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP 

 

Ilustríssimo Senhor Alexis Oliveira Jacinto, Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da 

Empresa Municipal de Turismo – Belotur MG. 

 
À 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte MG. 

Empresa Municipal de Turismo - Belotur 

Pregão Eletrônico nº 003/2018 - Processo 01-100.430/18-84 – 49581/DROE/2018 

Tipo: Menor Valor Global, apurado por Lote 

 

REF.: “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, 

coordenação, execução, com viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para 

atendimento aos eventos listados abaixo e em conformidade com os requisitos e condições constantes nos 

Anexos III e IV” 

 
 

OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. EPP, empresa de pequeno 

porte inscrita no CNPJ sob o nº. 07.559.474/0001-17, com sede na Rua Alagoas, nº. 1460, Sala 

309, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30130-160, neste ato denominada 

Recorrente, por seu representante legal Luiz Carlos Robadel, brasileiro, Gerente de Licitações e 

Contratos, inscrito no CPF sob o nº. 792.733.006-34, residente e domiciliado nesta Capital, vem 

respeitosamente perante Vossa Senhoria apresentar 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO, 

 

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que desclassificou a proposta comercial da 

Recorrente e declarou habilitada (vencedora) a empresa FAÇA PRODUÇÕES LTDA. - EPP, 

conforme fatos fundamentados a seguir. 
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I – DA TEMPESTIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA 

 

Inicialmente, saliento que a previsão para apresentação de recurso 

administrativo, nos termos colacionado a seguir: 

 
17. DOS RECURSOS 
17.1 Declarado o vencedor, o licitante, inclusive aquele que foi 
desclassificado antes da sessão pública de lances, deverá 
manifestar motivadamente a intenção de recorrer no formulário 
eletrônico disponibilizado no endereço 

www.licitacoes.caixa.gov.br - “Área do Licitante” > Efetuar o login no 

sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema” > Selecionar “Se Você 
é Licitante, faça login aqui: Acessar” > Escolher a opção “Intenção de 
Recurso” localizada no quadro “Outras Ações”, nas 24 (vinte e quatro) 
horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor. 
 
17.2 Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões de recurso licitantes ficarão automaticamente intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
ser contados do término do prazo do recorrente, sendo assegurada 
vista imediata dos autos. (grifei) 
 
 
 

Sendo o prazo de recurso pela licitante de até 03 (três) dias após a data de 

realização da última sessão pública do pregão eletrônico conforme legislação de regência, sendo 

tempestiva a apresentação até o dia 27/08/2018 (segunda-feira). 

 

I – DOS FATOS 

A recorrente e outras licitantes acudiram o chamamento público e 

participaram do Pregão Eletrônico nª 003/2018, tipo menor valor global, Processo Administrativo n° 

01-100.430/18-84 – 49581/DROE/2018. 

 

Ocorreu que, injustificadamente a Proposta Comercial eletrônica inserida via 

sistema (portal www.licitacoes.caixa.gov.br) pela Recorrente, foi desclassificada sem amparo lega 

de forma genérica e totalmente descabida, ato este, que merece reforma. Tal ato cerceou o direito 
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legítimo de participação no processo licitatório em epígrafe da Recorrente, conforme se 

demonstrará.  

 

II – DAS RAZÕES DA REFORMA - DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DE 

FORMA ILEGAL 

  
No processo de Pregão Eletrônico nº 003/2018 cujo objeto é:”Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação, execução, com 

viabilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento aos eventos listados abaixo 

e em conformidade com os requisitos e condições constantes nos Anexos III e IV”, a Recorrente teve a sua 

proposta comercial desclassificada, vejamos a seguir a Recorrente atendeu todos os ditames editícios 

conforme transcritos a seguir: 

11. PROPOSTA COMERCIAL 
11.1 A Proposta Comercial deve ser enviada eletronicamente, até o dia 
e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço 
eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, efetuar 
login por meio da opção “Acesso ao Sistema” > Botão “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar” > Escolher “Encaminhar/Alterar 
Propostas” > Selecionar o certame desejado > Clicar na Atividade 
“Envio de Proposta” > Selecione o item desejado > Digite o valor 
proposto > Anexe a Proposta Comercial > Clique no botão “Enviar 
Proposta”. 
 
No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos 

sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
objeto do presente pregão. 
 
Proposta Comercial, com o preço GLOBAL e planilha com os valores 
unitários, deve ser anexada, limitado às extensões 
doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods, conforme Anexos III e IV 11.3.1 - 
Os valores unitários contidos na planilha, anexa à proposta deverão 
ser iguais ou menores que os valores de referência. 
 
A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação 
da Proposta Comercial e deve corresponder ao seu respectivo VALOR 
GLOBAL. 

 

O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial 
anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura 
da sessão pública por meio do endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br - “Área Logada” > “Acesso ao Sistema” > 
“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” > Efetuar login > 
Escolher “Encaminhar/Alterar Proposta” > Excluir a proposta anterior 
clicando no ícone “X” > Inserir a nova proposta. 
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Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do 
arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço 
deve ser novamente digitada, conforme item 11.3. O encaminhamento 
de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste edital. O licitante será 
responsável por todas as transações, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances. 
 
O valor máximo para a proposta deverá ser de: LOTE 01 – 
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) LOTE 02 – R$28.000,00 (vinte e oito 
mil reais) 

 

Impende registrar que houve cumprimento na íntegra de todos os 

dispositivos editalícios,  ao inserir a proposta comercial eletronicamente, a Recorrente ateve-se e 

atendeu com primazia a exegese editlícia e de seus respectivos anexos. Colacionamos a seguir a 

proposta e anexos anexados tempestivamente no sistema eletrônico (www.licitacoes.caixa.gov.br): 
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Os documentos inseridos nesta peça encontram-se anexados ao sistema e 

são partes integrantes do Processo Licitatório em epígrafe. Como se não bastasse, ainda declarou 

no ato do credenciamento  de forma eletrônica, conforme tela colacionada a seguir: 

 

 

 

Diante ao exposto, a Recorrente atendeu na íntegra os ditames editalícios, 

a decisão do nobre Pregoeiro de desclassificar a proposta comercial no certame em epígrafe, é 

cercear uma Empresa do direito legítimo de participação no Processo Licitatório. O que não merece 

prosperar, além de ocasionar a classificação apenas uma única Empresa no Processo Licitatório, 

sem a disputa de lances. Consequentemente  a Administração Pública não obteve o melhor preço 

pretendido na modalidade PREGÃO por falta de disputa, ocasionando preços majorados, danos 

irreparáveis ao erário público pela decadência de disputa por falta de participantes, conforme tela a 

seguir: 
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Dessa forma, analisando a classificação das licitantes mediante ao envio 

das propostas e documentação ali ora  anexadas, constatamos que, uma Empresa foi classificada 

mesmo apresentado valor bruto da prestação de serviços superior ao valor apresentado na proposta 

comercial anexada ao sistema para o LOTE I , o que estava balisada no edital, e não houve 

desclassificação da mesma.  Informo que, a Recorrente teve proposta comercial desclassificada por 

excesso de formalismo/rigorismo ou a Comissão de Licitação não ateve-se ao conteúdo das 

declarações alí expressas, tanto: no ato do credenciamento eletrônico, proposta comercial 

eletrônica, proposta comercial documental, declarações, planilha, contrato, procuração, identidade, 

etc. anexados como parte integrante da proposta comercial. Vejamos que não houve sequer uma 

disputa razoável, segue tela “printada”: 
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Observação: a Recorrente apenas enviou proposta para o LOTE I  

 

Visto isso, o LAPSO TEMPORAL é latente, não houve disputa e a 

Recorrente foi injustamente desclassificada o que contraria a lei das licitações. Diante do 

inconformismo a Recorrente motivou imediatamente a intenção recursal tempestivamente diante da 

desclassificação de sua proposta comercial e a suspensão da decisão de decretar habilitada 

(vencedora) a Empresa Faça Produções Ltda.  EPP. Sobre este importante princípio de Direito 

Administrativo, vejam-se as lições da melhor doutrina: 

“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não 
proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o 
administrador público significa ‘deve fazer assim’.” 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20 ed. São 
Paulo: Malheiros, 1995. P. 83. 
 
“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta 
dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade 
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administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é 
ilícita. (...) 
É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que 
diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se 
reflete na consequência de que a própria garantia desses direitos 
depende de sua existência, autorizando-se então os indivíduos à 
verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma 
conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, 
deverá aquela ser corrigida para eliminar a ilicitude”. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 
28ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 20. 

 

Por fim, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, advertiu: 

 

“Se pretendermos, portanto, relacionar o princípio da legalidade ao 
regime de Direito Público, forçoso seria referirmo-lo, rigorosamente, 
como princípio da legalidade sob o conteúdo de comprometimento 
positivo.” 
A ordem econômica na Constituição de 1988. Ed. Revista dos 
Tribunais. p. 147. 
 
 
 

Assim sendo, convém mencionar que o artigo 3º da Lei de Licitações 

preleciona que tanto a Administração pública como os interessados ficam obrigados à observância 

dos termos e condições previstos no Edital. 

Lei nº. 8.666/96 
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. (grifo nosso) 

 

Por todo o exposto, requer a Recorrente que a PROPOSTA COMERCIAL 

seja classificada pelos cumprimentos nos termos no edital, suspensa a habilitação e declaração de 

vencedora para a Empresa Faça Produções Ltda. EPP e finalmente seja reiniciado o processo na 

fases de lances com a devida CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL da Recorrente. No 

caso de não reinício da fase LANCES, seja o processo licitatório em epígrafe, declarado 

FRACASSADO. A Administração Pública não pode acarretar ao ERÁRIO PÚBLICO danos 

irreparáveis pela falta de disputa.  O objetivo principal da modalidade Pregão pretendida pela Belotur 

além do bom atendimento, cumprimento do edital de seus anexos, consequentemente ampliação 

da disputa e o MELHOR PREÇO. Todavia, no caso em tela foi que não ocorreu.  Sendo negativa a 

decisão desta Ilustre Comissão de Licitação através do seu Presidente, requer ainda que seja 
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emitido um PARECER TÉCNICO sobre a proposta comercial apresentada com os respectivos 

apontamentos. 

Aduzo nesta peça as declarações firmadas e anexadas ao sistema 

eletrônico TEMPESTIVAMENTE pela Recorrente, transcrição a seguir: 

 Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer 
outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. 

 Empresa Otimisa Marketing e Eventos Ltda. EPP declara submeter-se, concordar e conhecer todos 
os itens do edital e seus anexos. Caso venha ocorrer “Erro Material” na digitação ou omissão de 
dados prevalecerá o que está contido no edital e seus respectivos anexos. 

 Declaração que Cumpre os requisitos de Habilitação: DECLARA que detém conhecimento de todas 
as informações contidas neste Edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente 
aos requisitos constantes do Edital supra.  

 DECLARA ainda, submeter-se, concordar e conhecer todos os itens do edital e seus anexos. Caso 
venha ocorrer “Erro Material” na digitação ou omissão de dados prevalecerá o que está contido no 
edital e seus respectivos anexos. 

 

IV – DO PEDIDO 

Ex positis, requer seja dado provimento ao presente Recurso Administrativo, 

para revisar e classificar a proposta comercial da Recorrente e suspender a decisão de habilitar 

(declarar vencedora) no Certame em epígrafe, retornando assim a fase de lances. A Belotur não 

classificando a proposta comercial da Recorrente requer ainda, que declare o processo licitatório 

FRACASSADO diante a todo o exposto nesta peça recursal e aos princípios pertinentes ao instituto 

das licitações.  

Na eventualidade de não haver reconsideração, com base nas razões 

recursais expostas, requer que essa Comissão de Licitação faça subir este ao Presidente da 

Empresa Municipal de Turismo - BELOTUR, Ilmo. Sr. Aluizer Malab. 

Termos em que 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2018. 

 

____________________________________ 

Luiz Carlos Robadel 
Procurador 

 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA.  
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