
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-060.914/20-19 

 

RECORRENTE: FAÇA PRODUÇÕES EIRELI 

RECORRIDA: EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – BELOTUR 

 

ASSUNTO: ANÁLISE DE RECURSO CONTRA A DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA FINOARTY LOCACAO 

DE BENS MOVEIS LTDA -ME, DECLARADA VENCEDORA DO LOTE 03 DO REFERIDO PREGÃO ELETRÔNICO. 

 

DA ADMISSIBILIDADE: 

 

Nos termos do disposto no item 17 do Edital, é cabível a apresentação de recurso, por todos os licitantes, 

no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data do acolhimento das intenções de recurso pela Pregoeira.  

 

A empresa FINOARTY foi Declarada Vencedora no dia 03/12/22020, a recorrente manifestou intenção de 

recurso no dia 04/12, que foi acatada no mesmo dia, tendo apresentado a peça recursal em 07/12/2020, 

dentro do prazo previsto, conforme Item 17 do edital. Assim sendo, Recurso Tempestivo. 

 

Foi aberto prazo para todas as demais empresas licitantes apresentarem as contrarrazões do recurso 

interposto, entretanto, esta Comissão de Licitação não recebeu nenhum documento. E nos termos do 

subitem 17.6 do edital, “a não apresentação de contrarrazões no prazo estipulado será entendido como 

desistência do exercício do direito de fazê-lo.” 

 

RELATÓRIO – FUNDAMENTOS E ANÁLISE  

 

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que, 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.  

 

Inobstante a recorrente fazer menção à Lei 8666/93, a análise a seguir se dará em conformidade com o 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, em vigor, demais dispositivos aplicados à matéria e, 

na observância dos princípios que a conduta da Administração Pública. 

 

DO PEDIDO:  

 

Requer a Recorrente que o julgado seja procedente no sentido de reconsiderar a decisão da Pregoeira que 

declarou habilitada declarou habilitada a licitante FINOARTY LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA –ME. 

 

 

 



 

 

DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE: 

  

Alega a Recorrente, que a Licitante declarada vencedora do Lote 03 do Pregão Eletrônico 006/2020 não 

cumpriu com todos os requisitos exigidos pelo edital. De acordo com o disposto na peça recursal, a 

empresa vencedora não apresentou a Declaração de Cessão de Uso exigida no subitem 14.3 do edital, bem 

como o Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial, o que também estaria em desacordo com as 

exigências do instrumento convocatório.  

 

Especificamente sobre o Termo de Autenticação do Balanço Patrimonial, destaca a recorrente, que este 
deveria ter sido apresentado nos termos do inciso II, alínea “b1” do edital. Em seu requerimento, a 
recorrente faz citação ao texto contido no documento apresentado pela FINOARTY, que dispõe sobre a 
forma de autenticação daquele documento – 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 que, de acordo com 
a recorrente, comprova a indispensabilidade do termo de autenticação para validação do documento 
mencionado. 
 
De forma assertiva, a recorrente ressalta que o instrumento convocatório se faz lei no processo licitatório, e 
desta forma, ficam a Administração e interessados, vinculados às condições estabelecidas naquele contrato, 
a teor do art. 40, VI, da Lei 8.666/93. Prossegue ainda, afirmando que o poder público tem a obrigação de 
exigir das empresas licitantes aquilo que fez constar no texto do edital, em todas as condições expostas.   
 
Com isso, a recorrente reafirma que a Licitante declarada vencedora desatendeu às exigências contidas no 
instrumento convocatório, e solicita desta forma, a reforma da decisão da Pregoeira, inabilitando assim a 
empresa FINOARTY LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA –ME. 
 
DA ANÁLISE DO RECURSO 

 

Cuida-se de resposta ao Recurso contra a habilitação da empresa ora citada, interposto pela empresa FAÇA 

PRODUÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.862.596/0001-39, 

denominada Recorrente, referente ao Pregão Eletrônico n° 006/2020. 

 

O Edital orientador do presente Processo Licitatório é pautado nos princípios norteadores da Administração 

Pública e nas cominações legais que baseiam todo o processo licitatório.  

 

O processo licitatório foi conduzido por profissionais competentes, nomeados pela Portaria nº 001/2020 de 

03 de janeiro de 2020, publicada em 07 de janeiro de 2020 no Órgão Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte. 

 

O julgamento de qualquer Processo Licitatório deve ser fundamentado em fatores concretos, exigidos pela 

Administração. O instrumento convocatório de licitação não impugnado é soberano, vinculando tanto a 

Administração Pública quanto os licitantes, devendo as partes se atentarem ao expressamente 

estabelecido no Edital, pois é este que tem caráter vinculante e faz lei entre as partes.  

 

Assim, após avaliação das razões recursais, bem como da documentação constante nos autos, a Pregoeira 

juntamente com a Equipe de Apoio, partindo dos pressupostos elencados anteriormente e, aplicando o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo, traz a análise as seguintes 

considerações:  



 

 

 Alega a recorrente que as empresa vencedora não apresentou a Declaração referente à Cessão de Uso 

descrita no subitem 14.3. Em reanálise mais detalhada e confrontando a proposta apresentada com edital, 

verifica-se que a declaração em comento não consta da proposta da empresa Finoarty.  

O subitem 14.3 dispõe: 

 

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”, 

 dentre outros itens,  

 

o 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”..  

 

Note que o edital diz que a Proposta de Preços Ajustada deverá ser apresentada conforme ANEXO II, 

grifamos. Analisando o edital verificamos que no modelo proposto no anexo II não constou a declaração de 

cessão de uso.  

 

Dessa forma, temos que se trata assim de erro formal na elaboração do edital, que não impediram a exata 

compreensão de seu conteúdo, que não invalida ou vicia o instrumento, uma vez que as finalidades 

pretendidas foram alcançadas.   

 

Numa análise mais abrangente sobre o erro material contido no edital em referencia, verificamos que a 

exigência da declaração de cessão de uso é uma exigência que foi colocada quando de licitação pretérita 

para locação de equipamentos de informática, que implicava em cessão de máquinas de impressão. Note 

que não há quaisquer exigências técnicas para cessão de uso referente ao objeto ora licitado bem como 

para o lote 03, caso em análise. 

 

Entendo que é possível afirmar que a licitante seguiu o modelo disponibilizado do instrumento 

convocatório, conforme orientado pelo edital, no subitem 14.3., não devendo assim ser prejudicada pelo 

fato do edital não ter sido extremamente claro nesta situação. O conteúdo exigido pelo edital foi 

respeitado, apesar do modelo de apresentação estar incorreto. 

 

Diante do exposto, a Pregoeira e sua equipe de apoio considera que a empresa FINOARTY cumpriu com a 

exigência do edital, no que tange à apresentação da referida Declaração, julgando assim IMPROCEDENTE a 

alegação da recorrente. 

 

Com relação à análise dos argumentos apresentados sobre o documento “Balanço Comercial” da empresa 

FINOARTY LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA –ME, segue abaixo a análise realizada pela Pregoeira e sua 

equipe de apoio , que, após reexame dos autos,  discorre sobre a questão apontada pela recorrente. 

 



 

 

Em sua peça recursal, a empresa FAÇA, por meio de seu representante legal, afirma que não foi 

apresentado junto ao documento da declarada vencedora, o Termo de Autenticação, nos termos do exigido 

no inciso II da alínea “b1” do edital, sendo: 

 

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;  

 

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; 

 

Em reanálise minuciosa da documentação referenciada e do disposto no instrumento convocatório e na 

documentação apresentada pela empresa FINOARTY, verificou-se que de fato, o Balanço Comercial não 

denota as informações que possibilitem a autenticação do documento por parte da Pregoeira e sua equipe 

de apoio. Trata-se de erro substancial, que o torna incompleto e em desacordo com as exigências edilícias. 

 

Assim sendo, temos a legislação aplicável ao Pregão Eletrônico – Decreto Federal n°10.024/2019 e 17.317/ 

assim como o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur são unânimes quando a matéria é 

o saneamento de falhas.  

 

O Art. 47 do Decreto 10.024/2019 reza que O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das 

propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 

atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação... 

 

Já o Decreto 17.317/2020 em seu art. 17 inciso VI diz que caberá ao pregoeiro, sanear erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

 

Seguindo na mesma linha o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur traz em seu Art. 52: 

 

Efetuado o julgamento dos lances ou propostas e realizados eventuais desempates ou preferências 

previstas na legislação, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a 

desclassificação daquelas que:  

 

I. contenham vícios insanáveis; 

II.  descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;  

III.  apresentem preços manifestamente inexequíveis;  

IV. se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação;  

V. não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;  

VI. apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se for 

possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e desde que não 

prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

 

§1o É facultada à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, desclassificando, 



 

 

motivadamente, aquelas em desconformidade com os requisitos e especificações previstos no 

instrumento convocatório. 

 

Além disso, temos ainda que é cabível que a própria Administração Pública exerça controle sobre seus atos, 

tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Consiste este princípio no poder-

dever que a Administração Pública tem de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando 

houverem sido praticados com alguma ilegalidade. Dessa forma, a autotutela funda-se no princípio da 

legalidade administrativa: se a Administração Pública só pode agir dentro da legalidade, é de se considerar 

que os atos administrativos que dela fujam devam ser revistos e anulados, sob pena de afronta ao 

ordenamento jurídico. 

 

Vale destacar a importância deste princípio, referendado pelo Supremo Tribunal Federal – STF – que 

consolidou essa diretriz por meio da Súmula 473, transcrita abaixo: 

 

“Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial.” 

 

Insta frisar que a Administração e Fornecedores têm somado esforços no sentido de atuar de forma 

certeira e eficiente, realizando processos licitatórios cada vez mais efetivos e competentes.  

 

Por derradeiro e não menos importante, temos que, houve por parte da FINOARTY descumprimento das 

regras do certame, ou seja, deixou a licitante de observar a vinculação ao instrumento convocatório que é o 

princípio do estrito cumprimento do Edital. 

 

Não resta dúvida sobre o dever de sanear falhas e rever os atos no sentido de melhor atender aos 

dispositivos legais que norteiam o caso. O acatamento ao procedimento e às regras contidas no ato 

convocatório é um dever para a Administração, cuja observância pode ser exigida pelos licitantes. 

 

Ao discorrer sobre a questão, o renomado professor Marçal Justen Filho, aponta que Como o ato 

convocatório estabelece regras de conduta para a Administração, isso produz efeitos reflexos para os 

licitantes. Permite-lhes prever a conduta futura dos agentes da Administração e, desse modo, orientar 

as decisões a adotar. 

 

Aliás, se fosse permitido à Administração ignorar as regras contidas no ato convocatório, os particulares 

ficariam em situação de insegurança. O descumprimento às regras contidas no Edital ofende os princípios 

norteadores da atividade administrativa pública. 

 

O direto da Licitante que de alguma forma sentir-se lesada durante os procedimentos licitatórios, garante 

oportunizar a correção de falhas e a reforma dos atos anteriormente praticados, diante da análise dos 

elementos e fundamentação apresentada pela licitante recorrente. 

 

Resta claro que, em benefício do interesse público, da vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, 

legalidade, publicidade e transparência, a Pregoeira, como agente público, obriga-se a corrigir qualquer 

erro do seu pregão. 

https://jus.com.br/tudo/atos-administrativos


 

 

Com isso, e finalmente, as alegações da Recorrente em relação ao Balanço Patrimonial são consideradas 

PROCEDENTES, e alteram a decisão ora proferida, que habilitou empresa FINOARTY LOCACAO DE BENS 

MOVEIS LTDA –ME, anteriormente declarada vencedora do Lote 03 do Pregão Eletrônico 003/2020 em 

referência, tornando-a DESCLASSIFICADA no referido certame.   

 

CONCLUSÃO: 

 

Após a devida análise do recurso interposto, obedecendo aos princípios que norteiam a Licitação e a 

Administração Pública, a Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio, conclui e opina pelo PROVIMENTO 

do recurso apresentado pela empresa FAÇA PRODUÇÕES EIRELI, inabilitando a empresa FINOARTY 

LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA –ME, e alterando sua situação para Desclassificada no Pregão Eletrônico 

006/2020.   

 

Em conformidade ao disposto no Art. 70, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 

encaminho o presente recurso para apreciação e decisão final ao Diretor-Presidente da Belotur, como 

Recurso Hierárquico. 

 

 

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Izabel Freire Dayrell de Souza * 

Pregoeira - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte SA – Belotur  

 

 

De Acordo, 

 

 

 

Gilberto César Carvalho de Castro* 

Diretor Presidente - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte – Belotur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documentos assinados constam nos autos. 


