
 
 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01-123.610/19-06 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020 

 

IMPUGNANTE: JB PROPAGANDA E MARKETING - EIRELI 

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

 

ASSUNTO: JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL EM REFERÊNCIA 

 

DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Cuida-se de resposta ao pedido de Impugnação ao Edital, interposto pela empresa JB 

PROPAGANDA E MARKETING - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

03.115.350/0001-91, com sede NA Av. Rep. Argentina, 1.228, Sl. 2.210 – Agua Verde – Curitiba 

– PR, ora Impugnante, referente ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n° 001/2020. 

 

DA ADMISSIBILIDADE:  

 

Nos termos do disposto no edital, item 6.1, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do 

ato convocatório até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://licitacoes-e.com.br ou pelo e-mail 

licitações.belotur@pbh.gov.br .  

 

Desse modo, observa-se que a impugnante encaminhou sua petição, no dia 11/05/2020 e, 

considerando que a abertura da sessão pública está agendada para o dia 13/05/2020, a 

presente impugnação apresenta-se tempestiva. 

 

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 DA IMPUGNAÇÃO 

 
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.  

 

http://licitacoes-e.com.br/
mailto:licitações.belotur@pbh.gov.br


 
 

 
 

Inobstante a impugnante ter embasado 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. 

 
Do Pedido de Impugnação:  
 

Requer a impugnante O “Recebimento desta impugnação e seu julgamento sobre a ilegalidade 

apresentada e fundamentada, com a consequente republicação do edital com a devida 

correção do item 15.1.1.4 b), permitindo que o atendimento de tais itens de capacitação 

técnica sejam atendidos de forma ‘não combinada’ ...”  

 

Alega a impugnante que a cominação destas duas exigências {(a) número de participantes + (b) 

simultaneidade de eventos}, mostrar-se excessiva, restritiva e ilegal...”.  

 

Importante ponto a esclarecer para impugnante é que os atestados de capacidade técnica são 

exigidos no sentido de se obter o mínimo de segurança de que a empresa licitante detenha 

capacidade de execução do (s) futuro (s) contrato (s) caso venha a sagrar-se vencedora do 

certame. O objetivo dessa exigência é no sentido de analisar a qualificação técnica dos 

licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e 

aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado. 

 

Vejamos a descrição por completo do objeto da presente licitação: 

 

Promover o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços, sob demanda, de planejamento, organização, coordenação, execução e 

ações de patrocínio, caracterizados como de maior complexidade, com viabilização de 

infraestrutura e fornecimento de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados 

e/ou apoiados pela Belotur e demais órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, em 

conformidade com os requisitos e condições deste instrumento e seus anexos. 

a) planejamento e organização dos eventos, em conjunto com o Órgão Gerenciador, 

contendo detalhamento do plano de trabalho e estratégia; 

b) assessoria em todas as fases do evento, com profissionais especializados; 

c) identificação de público-alvo e sugestão de parceiros estratégicos para eventos 

promovidos pelo Órgão Gerenciador, com o objetivo de consolidar a proposta do 

evento; 

d) identificação de características regionais e locais e as relativas a protocolo, que 

auxiliem na elaboração do formato e temas dos eventos, incluindo levantamento de 

dados regionais relevantes a serem levados em consideração na preparação do 

evento; 

e) elaboração de planejamento operacional dos eventos; 

f) organização, execução e acompanhamento da preparação e desmontagem da 

infraestrutura física e logística para a realização dos eventos; 



 
 

 
 

g) elaboração de relatórios, anais, sumários e outros, decorrentes dos eventos 

realizados; 

h) monitoramento e medição dos resultados, tanto dos prestadores dos atendimentos, 

quanto de diversos aspectos dos eventos, de acordo com o interesse do Órgão 

Gerenciador; 

i) aluguel de espaços  para a realização dos eventos, se houver solicitação específica do 

Órgão Gerenciador;  

j) aluguel de estruturas, mobiliário e complementos necessários para montagem e 

instalação de espaços em feiras e/ou eventos, com o fornecimento de apoio logístico 

para estandes, compreendendo a criação de layout, projetos arquitetônicos, 

cenografia, contratação e serviços de montagem de feiras e eventos; 

k) serviços de apoio aos participantes dos eventos como secretária executiva, receptivo, 

serviço de transporte (produtos e pessoas), saúde (serviço médico e paramédico), 

tradutores, manobristas, limpeza e segurança; 

l) fornecimento de alimentação, bebidas e respectivos acessórios; 

m) desenvolvimento e assessoria na execução de projetos de montagem arquitetônica, 

cenográfico e decoração de estandes para feiras e eventos com a participação da 

Belotur e/ou Secretaria/Órgão demandante;  

n) fornecimento de material de consumo de escritório para os eventos; 

o) fornecimento de serviços de decoração e programação visual; 

p) fornecimento de materiais e profissionais para realização de atividades recreativas e 

artísticas para os eventos; 

q) fornecimento de  materiais de apoio  (tais como: camisetas, sacolas, aventais e 

pastas) específicos  para os eventos; 

r) locação de veículos (automóveis, vans, ônibus, micro-ônibus e similares, com   ou sem 

motoristas); 

s) produção e distribuição de peças de comunicação relacionadas aos patrocínios, com 

utilização de agências de propaganda contratadas pelo Órgão Gerenciador; 

t) coordenação e execução do todo ou parte de eventos patrocinados pelo Órgão 

Gerenciador. 

O Sistema de Registro de Preços será adotado conforme situações 

previstas no Art. 6º do Decreto Municipal 16.538/2019 e art. 27 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur.  

A prestação de serviços ocorrerá conforme especificações e condições 

estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I deste edital, de 

acordo com a efetiva necessidade da BELOTUR e demais órgãos 

participantes da PBH, no prazo de 12 horas a partir da solicitação.  

Órgão GESTOR: BELOTUR – Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte SA  

Órgãos participantes: 

 FMC – Fundação Municipal de Cultura  

 SMC – Secretaria Municipal de Cultura 

 SMASAC - Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 



 
 

 
 

Cidadania 

 FMPZ – Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

 SMDE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Os quantitativos estimados para a consecução do objeto constam da planilha 

anexo II deste edital. 

 

Na fase interna da licitação a área técnica da Belotur se posiciona quanto a exigência dos 

atestados da seguinte forma:  

 

Como a licitação pretendida se dá na forma compartilhada, com outros órgãos do 

município, quais sejam: FMC – Fundação Municipal de Cultura, SMC – Secretaria 

Municipal de Cultura, SMASAC - Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania, FMPZ – Fundação de Parques Municipais e 

Zoobotânica, SMDE - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico fica 

clara a possibilidade de atendimento a pelo menos 04 eventos de forma simultânea 

(endereços diferentes em períodos iguais), sendo essencial que a empresa 

contratada seja capaz de executar o objeto licitado simultaneamente. É 

imprescindível que a empresa contratada consiga atender a pelo menos quatro 

eventos de forma concomitante, não sendo aceitável a simultaneidade em número 

menor de eventos. 

Pelas razões apresentadas, é importante que a empresa a ser contratada 

apresente uma estrutura já amadurecida, e que consiga mobilizar diferentes tipos 

de recursos, por vezes de forma concomitante e em locais distintos, apresentando 

ainda equipe técnica que esteja apta a identificar as necessidades, e tangibilizá-las 

em ações que proporcionem o sucesso dos eventos. Deve apresentar, portanto 

além da capacidade de execução dos serviços, condições de aprimorar os processos 

e contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos eventos realizados, com 

vistas a um maior alcance e eficácia. 

Importante ressaltar que só a Belotur, durante o período do carnaval 2020, 

realizou vários eventos concomitantes sendo eles: - 01 (um) palco na praça da 

estação,  02 (dois) palcos nas Regionais - 01 (um) no Barreiro e 01 (um) em Venda 

Nova, 04 (quatro) palcos nas comunidades - Lagoinha, Serra, Confisco e Zilah 

Espósito, Palco Carnavalzinho, Desfile das Escolas de Samba e Blocos Caricato e um 

total de 396 desfiles de Blocos de Rua. 

Desta feita, entendemos necessária a exigência da comprovação de ter a empresa 

realizado no mínimo de 04 (quatro) eventos simultâneos. 

 

No que tange à exigência de público posiciona-se ainda a Belotur:  

 

Haja vista que os eventos realizados pela Belotur, p.ex na Praça da Estação, que é 

considerado um dos principais pontos da cidade de Belo Horizonte para realizar 



 
 

 
 

eventos públicos, tiveram o seu licenciamento para público mínimo de 15 (quinze) 

mil pessoas.   

Sendo assim, como o público presente nos eventos realizados pela Belotur é uma 

crescente, para que possamos ter a garantia e confiabilidade que a empresa 

vencedora terá capacidade técnica de executar eventos de grande porte, 

entendemos ser razoável a exigência de pelo menos um dos eventos realizados seja 

com público mínimo de 15 (quinze) mil pessoas. 

 

Como exemplo do crescente público citado a DREV traz ao processo os números referentes aos 

dois maiores eventos realizados, somente pela Belotur: 

Evento Público Estimado 

Carnaval 2020 4,45 milhões foliões 

Carnaval 2019 4,3 milhões foliões 

Arraial 2019 100 mil pessoas 

Carnaval 2018 3,8 milhões foliões 

Arraial 2018 90 mil pessoas 

Carnaval 2017 3 milhões foliões 

Arraial 2017 70 mil pessoas 

 

Diante de todos esses dados formulou-se a exigência dos atestados de capacidade técnica 

constante do edital da seguinte forma:  

 

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, constando a 

execução pelo menos 04 (quatro) de eventos simultâneos (endereços 

diferentes, em mesmas datas), que contemplem pelo menos: palco, 

sonorização, iluminação, decorações, eletricistas, limpeza, 

organização/produção e banheiros químicos, emitidas em nome da Licitante, 

qualificada como Empresa adjudicatária, com público mínimo de 5.000 pessoas 

cada, e pelo menos um dos eventos, com público mínimo de 15 mil pessoas. 

 

Por todo exposto é possível concluir claramente que a exigência não é demasiada em razão de 

todas as especificidades que ora se apresenta na licitação em comento.  

 

Temos a possibilidade real de execução de vários eventos ao mesmo tempo, de forma 

concomitante, e eventos esses de diferentes portes. 

 

Como exemplo temos a manifestação técnica da Belotur onde temos que somente essa 

empresa pública durante o carnaval de Belo Horizonte realizou vários eventos 

concomitantemente. Dentre esses eventos temos que diferentes quantitativos de público, por 



 
 

 
 

isso a necessidade de exigir que a licitante tenha capacidade e operacionalizar estruturas que 

suportem pequenos, médios e grandes públicos.  

 

Aduz a impugnante que “O ponto no presente Edital que configura patente restrição 

participativa é justamente a combinação de duas exigências: (i) número de pessoas em evento 

e (ii) número de eventos simultâneos.” E ainda grifa  “É justamente a combinação destas duas 

exigências que pode frustar o certame!”.  

 

Argumenta ainda a necessidade da aplicação dos princípios administrativos.  

 

Então vejamos: todo processo está revestido de Legalidade, é um processo isonômico, 

impessoal que traz exigências iguais para todos os interessados que atendam as regras legais e 

de qualificação, está em consonância com os acervos morais e éticos, foi dada toda a 

publicidade em relação ao certame, traz exigências para que seja a licitação traduzida em uma 

contratação eficiente, apresenta-se com regras dentro da razoabilidade  e proporcionalidade 

em relação ao objeto licitado, prevê em todas as sua fases a garantida da ampla defesa e do 

contraditório, todos os atos do processo estão devidamente motivados no sentido de garantia 

da segurança jurídica, e por fim, por todo exposto a garantia do interesse público de se obter a 

melhor contratação, assim entendida como aquela que detenha a melhor proposta com a 

qualidade adequada, pelo menor preço possível.  

 

Inexiste em todo processo inobservância de quaisquer princípios norteadores da 

administração pública.  

 

Antes de seu requerimento final, declara a impugnante que “é evidente que a combinação de 

exigências conforma uma medida não razoável e desproporcional, a qual retira a eficiência 

deste certame, afeta seu caráter concorrencial e competitivo, direcionando à licitação para 

uma contratação em desatendimento ao interesse público.” 

 

É relevante informar que a empresa a ser contratada já seja madura de tal forma que a 

possibilite movimentar diversos tipos de serviços e fornecimentos, por vezes de maneira 

conjunta e em locais diferentes, já que poderão ocorrer eventos ao mesmo tempo que 

demandem da operacionalização da vencedora. As exigências visam a seleção daquela 

empresa que detenha essas capacidades e qualidades, portanto, deve presentar, além da 

capacidade de execução dos serviços, condições de aprimorar os processos e contribuir para a 

melhoria contínua da qualidade dos eventos realizados, para um maior alcance e eficácia. 

 

Desarrazoado seria exigir pouco de uma empresa que deverá atuar no âmbito de toda a 

Prefeitura de Belo Horizonte para executar os eventos desta que é uma das maiores capitais 

do país. Deixar de exigir uma qualificação adequada ao objeto licitado é que é pretender uma 

contratação em desatendimento ao interesse público. 

 



 
 

 
 

CONCLUSÃO: 

 

Pelo todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa JB 

PROPAGANDA E MARKETING - EIRELI e nego provimento ao pedido de correção do edital em 

seu subitem 15.1.1.4 –b) - pregão eletrônico nº. 001/2020, no que se referente aos pontos 

pretendidos, por não haver ilegalidade no edital.  

 

 

Belo Horizonte, 12 de maio de 2020 

 

 

Isabel Antonia de Melo  

Pregoeira 


