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PROCESSO ADMINISTRATIVO 01-019.737/20-12 

PREGÃO ELETRÔNICO nº  002/2020 

 

 

RECORRENTE: INCLOUD TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  

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

 

ASSUNTO: ANÁLISE DE RECURSO A DESCISÃO DE INABILITAÇÃO DA RECORRENTE NO PE 

002/2020 

 

DA ANÁLISE DO RECURSO 

 

 

Cuida-se de resposta ao Recurso contra inabilitação, interposto pela empresa INCLOUD Tecnologia 

e Serviços LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°24.996.595/0001-45, 

ora Recorrente, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 002/2020. 

 

DA ADMISSIBILIDADE:  

 

Nos termos do disposto no tem 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 pelo pregoeiro. 

 

Desse modo, observa-se que a Recorrente encaminhou sua petição, no dia 24/06/2020 e, 

considerando que foi acatada a sua intenção de apresentação dos recursos no dia 19/06/2020, o 

presente Recurso apresenta-se tempestivo. 

 

As razões da impugnante restam fundamentas nas premissas apresentadas em suas alegações, 

sendo que a cada uma delas será dada a devida abordagem, como se segue. 

 

RELATÓRIO – FUNDAMENTOS E ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

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 impugnante ter embasado todas as suas alegações na Lei 8666/93, a análise a seguir 

se dará em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC, em vigor e, 

na observância dos princípios que a conduta da Administração Pública. 
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Das Razões do Recurso:  

 

Requer a Recorrente que o julgado seja procedente no sentido de revogar decisão de inabilitação 

e, por conseguinte, ser a mesma declarada vencedora do certame  PE 002/2020, alegando que 

atendeu a todas as exigências Editalícias. 

  

As situações motivadoras da Inabilitação apresentadas pela pregoeira, devem-se ao 

descumprimento dos itens elencados abaixo, quer sejam 2.5 e 15.2 do Edital: 

15.2 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar em nome do licitante, excetuando aqueles que por sua 

natureza serão de responsabilidade de terceiros, devendo ser observado: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

mesma; 

2.5 Se a licitante for a filial A Contratada deverá ter sede administrativa, operacional e 

área de armazenagem dos documentos no município de Belo Horizonte ou em 

municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, desde que num raio máximo 

de 50 (cinquenta) quilômetros de distância da sede da BELOTUR.  

b) , todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, 

comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

No item 15.2 resta claro que é licita a participação de todos os interessados, quer seja o 

estabelecimento matriz ou filial. Conforme disciplina o edital todos os documentos apresentados 

para habilitação devem estar em nome da empresa  licitante e, caso os documentos apresentados 

forem da matriz, “todos os documentos deverão estar em nome da mesma”. Caso a empresa opte 

por participar pela empresa filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

executando-se nesse caso, os que “comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz”, como por exemplo, documento de Prova de regularidade para com 

as Fazenda Federal que somente é emitido com o CNPJ básico da matriz independentemente da 

quantidade de filiais que houver. 

 

O item 2.5 do edital retrata claramente que a empresa a ser contratada deverá ter sede 

administrativa, operacional e área de armazenagem dos documentos em Belo Horizonte ou região 

metropolitana, desde que num raio máximo de 50 (cinquenta) quilômetros de distância da sede da 

BELOTUR.  

 

A empresa INCLOUD alega em seu recurso que “Possui instalações com autonomia administrativa, 

operacional e área de armazenamento estabelecida na Avenida Eng. Darcy Nogueira do Pinho n 

3.201, bairro Vila Cristina, na cidade Betim, no Estado de Minas Gerais, ficando ainda tais 

instalações a menos de 50 km (cinquenta quilômetros)de distância da sede a contratante ...”, e 

ainda, para comprovar essa situação entregou juntamente aos documentos de habilitação o Alvará 

de Funcionamento e o AVCB das instalações da filial na cidade de Betim em Minas Gerais. 
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Sendo assim, o que resta é que o entendimento da pregoeira está acertado pois a Licitante se 

equivocou ao apresentar os documentos da sua Matriz, localizada na cidade de Jundiaí no Estado 

de São Paulo quando, s.m.j, sua intenção era prestar serviços por meio da sua filial.  

 

Numa análise mais aprofundada indagamos: como poderia a BELOTUR contratar a Matriz que se 

encontra a mais de 500 km de Belo Horizonte, quando a condição é que a contratada esteja a 30 

km da sede da BELOTUR? Ou ainda, como poderia a BELOTUR contratar a filial, que atende a 

condição do distanciamento, mas não apresentou documentação de habilitação para a licitação? 

 

Ao optar por participar da licitação por meio do estabelecimento matriz a recorrente deixou de 

atender ao item 2.5, já que sua sede administrativa se encontra no estado de São Paulo, conforme 

documentação apresentada para fins habilitação e, assim extrapolando o limite definido de 50 

(cinquenta) quilômetros de distância da sede da BELOTUR. 

 

Aduz ainda a Recorrente sobre a observância aos princípios norteadores da Administração Pública, 

enfatizando a Vinculação ao Instrumento convocatório. Extamente ao observar as disposições 

técnicas trazidas ao edital que esta pregoeira não vê possibilidade de permitir a continuidade da 

Recorrente no certame.  

 

A faculdade de participar com estabelecimento matriz ou filial deve antes de tudo atender as 

descrições técnica, o que não foi observado pela recorrente.  

 

Finalmente, salienta-se que a recorrente se equivocou ao apresentar documentação complementar 

da filial. O estabelecimento localizado na Cidade de Betim não pode ser contratado porque não 

participou da licitação.  

 

Agiu de boa fé a recorrente mas de forma desacertada, fato que culminou na sua inabilitação. 

 

CONCLUSÃO: 

 

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa INCLOUD  Tecnologia e 

Serviços LTDA para reformar decisão de Inabilitação no pregão eletrônico nº. 002/2020, nos pontos 

pretendidos e cujas alegações não podem ser acatadas. 

 

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2020. 

 

 

Ana Cristina de Araújo Silva 

Pregoeira 


