
 
 

 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01-123.610/19- 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2020 
 

IMPGNANTE: ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI EPP 

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 ARMID 

FESTAS E EVENTOS EIRELI EP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

13.277.209/0001-49, com sede à Rua Sete de Outro, 303 – Letra A – Jd. Dos Comerciários – 

Belo Horizonte/MG, 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 05/05/2020 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 que o julgado seja dado “provimento da presente impugnação, a fim de 

que essa entidade, use de suas prerrogativas previstas em lei, determinando a suspensão da 

licitação para avaliação técnica do edital e, seja determinada a realização de ampla revisão do 

edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020, inclusive e principalmente nos itens 

mencionados no corpo da presente impugnação.” 

 

As alegações contidas na citada impugnação refere-se primeiramente ao subitem 15.1.1.4 do 

edital que trata da comprovação da qualificação técnica: 

 

“b) 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.” 

 

Aduz a empresa Armid que as exigências frustram a essência do processo licitatório, já que 

limita boa parte dos interessados a participarem do Pregão, e ainda, os mesmos contrariarem 

os ordenados jurídicos acerca da matéria, se fazendo desnecessárias e abusivas com relação ao 

objeto licitado além de impossibilitar a seleção da proposta mais vantajosa. 

 

Importante esclarecer que consta nos autos a justificativa da Belotur que informa 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, conforme já demonstrado 

no item 5, 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.” 

 



 
 

 
 

Já em relação à simultaneidade de eventos se justifica, conforme exposto nos autos, pelo fato 

de ser uma licitação compartilhada, sendo claramente possível a necessidade de atendimento 

à Belotur e aos órgãos participantes. Portanto, é imprescindível que a empresa contratada 

consiga atender pelo menos a 4 eventos de forma simultânea.  

 

Consoante à justificativa constate dos autos, temos ainda que:  

“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, ou seja, 

que tenham sido realizados simultaneamente, na mesma data/ período” 

 

É relevante 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. A exigência visa 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. 

 

Conforme parecer jurídico constante dos autos, em análise a denúncia feita por terceiro ao 

TCEMG em situação análoga, assim se manifestou:  

Processo TCEMG 997780: 

“Conclui-se com o entendimento de que, por se tratar o objeto em tela de 

grande vulto e alto custo, deverá o órgão licitante contratar a empresa que 

atenda às condições previstas no edital, que apresente o menor preço global 

e que detenha a efetiva condição de desempenhar satisfatoriamente o 

objeto licitado.  

Não se visualiza descumprimento ao previsto no inc. XXI do art. 37 da 

Constituição da República, segundo o qual a Administração somente poderá 

exigir das licitantes a comprovação de aspectos técnicos e econômicos 

indispensáveis ao cumprimento das obrigações inerentes ao futuro 

contrato.” . 



 
 

 
 

As exigências de qualificação técnica, trazidas ao edital não são desarrazoadas e nem tão 

pouco comprometem a natureza competitiva conforme alega a impugnante, elas estão 

devidamente justificadas nos autos e visam tão somente a garantia mínima suficiente para que 

o futuro contratado demonstre, previamente mínima capacidade para cumprir as obrigações 

contratuais como entende a empresa Armid.  

 

Outro ponto questionado pela impugnante é em relação à economicidade em favor da 

admistração pública. Alega a empresa que “no presente caso, o edital se mostra seletivo e 

não convocatório, na qual restringe a participação de diversos fornecedores, frustrando os 

princípios acima descritos.”.  

 

De maneira assertiva interpreta ainda a impugnante que “A finalidade da licitação é selecionar 

a proposta com a qualidade adequada, pelo menor preço possível.”.  

 

É justamente o que pretende a Belotur ao exigir, na qualificação técnica, que as empresas 

comprovem possuir as condições necessárias para execução do objeto.  

 

Finalmente, sobre a Proposta Comercial argumenta a impugante:   

 

“11.2. O valor global máximo da proposta (valor dos itens a serem 

contratados + taxa de administração) não poderá exceder a: 

R$252.528.595,79 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS 

E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, SETENTA E 

NOVE CENTAVOS) , sob pena de desclassificação. 

11.4. A Proposta Comercial (anexo III - planilha .xlsx) com o valor global 

correspondente DEVERÁ ser anexada em arquivo único, sendo vedada a 

identificação do licitante em qualquer campo ou anexo quando do 

preenchimento nesta etapa. 

Ocorre que, estranhamente as planilhas anexo II e III trazem o valor global 

máximo de R$256.597.360,71 (Duzentos e Cinquenta e Seis Milhões, 

Quinhentos e Noventa e Sete Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um 

Centavos). 

Sendo assim, pedimos que os referidos valores sejam corrigidos, ou seja, O 

valor global máximo da proposta e os anexos (planilhas II e III) tragam o 

mesmo valor total.” 

 

Sobre o exposto fazemos o seguinte esclarecimento: O valor global total de 

R$256.597.360,71(Duzentos e Cinquenta e Seis Milhões, Quinhentos e Noventa e Sete Mil, 

Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos), é resultante de ampla pesquisa 

realizada junto ao mercado no sentido de se apurar os preços médios praticados. 

 



 
 

 
 

Considerando que o valor global da licitação é resultante da soma dos diversos itens possíveis 

de contratação para consecução do objeto e mais a taxa de administração, o preço máximo de 

cada item e taxa de administração é o apurado na pesquisa de mercado. Por essa razão as 

planilhas trazem esses valores. 

 

O subitem 11.4 determina que valor global máximo da proposta deve ser de  

R$252.528.595,79 (duzentos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, 

quinhentos e noventa e cinco reais, setenta e nove centavos) sob pena de desclassificação. 

Isso decorre de previsão de valor máximo autorizado para a licitação da Belotur.  

 

Ou seja, o licitante deve obedecer ambas as regras editalícias. Não há que se falar aqui em 

correção das planilhas uma vez que resultaram de informações do mercado.  

 

CONCLUSÃO: 

 

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

FESTAS E EVENTOS EIRELI EP e nego provimento ao pedido de suspensão da licitação - pregão 

eletrônico nº. 001/2020, no que se referente aos pontos pretendidos, por não haver 

ilegalidade no edital.  

 

 

Belo Horizonte, 06 de maio de 2020 

 

 

Isabel Antonia de Melo  

Pregoeira 


