
Processo Administrativo 01-053.153/21-75
PREGÃO ELETRÔNICO nº 006/2021

IMPUGNANTE: RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA
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 RMV
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
CNPJ 17.306.017/0001-74, com sede à Avenida Israel Pinheiro, 2015, Bairro Brasília -
Sarzedo – MG - CEP 32.450-000, ora Impugnante, referente ao Edital do Pregão
Eletrônico n° 006/2021.

DA ADMISSIBILIDADE:

Nos termos do disposto no edital, item 6, é cabível a impugnação, por qualquer pessoa,
do ato convocatório até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, preferencialmente por meio do endereço eletrônico no site
http://licitacoes-e.com.br ou ainda, poderão também ser enviados para o e-mail
licitacoes.belotur@pbh.gov.br.

Desse modo, observa-se que a impugnante encaminhou sua petição, no dia 21/09/2021
e, considerando que a abertura da sessão pública está agendada para o dia 24/09/2021,
a presente impugnação apresenta-se tempestiva.

As razões da impugnante restam fundamentadas 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 está em vigor no Brasil a Lei Federal nº 13.303,
de 30 de junho de 2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, das
sociedades 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 no regime
jurídico das licitações e contratos, delegando ao Regulamento Interno de Licitações e
Contratos das Empresas Públicas – RILC, a importante função de sistematizar e

http://licitacoes-e.com.br


acomodar as novas disposições legais às especificidades de cada empresa estatal, em
substituição ao regime da Lei Federal nº 8.666/1993.

Inobstante a impugnante ter embasado suas alegações, entre outros, na Lei nº
8.666/1993, a análise a seguir se dará em conformidade com o RILC/BELOTUR em vigor,
demais dispositivos aplicados à matéria e, na observância dos princípios que conduz a
Administração Pública.

Do Pedido de Impugnação:

Requer a impugnante “que seja feita a modificação ou a retirada dos itens do edital que
demonstra um excesso de formalismo, não somente para uma concorrência mais ampla
mas para que cheguem em um valor melhor para o município."

Em seu requerimento final “alega que os documentos para habilitação são obrigatórios
somente os fiscais e com reforma trabalhista é permitido que as micro empresas façam
terceirização e com o pedido dessas documentações estão privando as empresas de um
direito”.

Argumenta a impugnante que, “No pregão foi solicitado CRA E O Atestado(s) de
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
executou serviço para evento de caráter técnico científico para a empresa que não são
necessários desse modo LIMITANDO A PARTICIPAÇÃO de algumas empresas, pois um
ATESTADO DE CAPACIDADE DE EVENTOS JÁ PROVA POR SI QUE A EMPRESA
ESTA APTA A FORNECER SERVIÇOS IGUAL OU MESMO GENERO.”

Em apertada análise objetiva da impugnação, é o que se pode extrair.

Da análise pela Belotur:

Inicialmente, é preciso esclarecer que a exigência da apresentação dos Atestados de
Capacidade Técnica trazida no edital vai além dos argumentos apontados pela
impugnante. A exigência editalícia é no sentido de alcançar o maior número de licitantes
possíveis capacitados tecnicamente, ampliando a competição e assim obter a proposta
mais vantajosa para a Administração Pública Municipal.

Dessa forma, para uma compreensão mais abrangente trazemos a íntegra da letra do
edital descrita no subitem 15.1.1.5 alíneas c e d:

c) Deverá, também, apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por

pessoa jurídica de direito público ou privado, que executou serviço para evento de

caráter técnico científico.



d) Comprovante de Registro da Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos na entidade

profissional competente, no caso, o CRA - Conselho Regional de Administração, em

conformidade com o disposto no Acórdão nº 01/2003 – CFA - Plenário, do Conselho

Federal de Administração, de 11 de dezembro de 2003, que tornou obrigatório, nos

termos do art. 15 da Lei Federal nº 4.769/1965 e Lei Federal nº 6.839/1980, o registro

das empresas prestadoras de serviços de “Organização e Realização de Eventos”.

Ademais, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Belotur traz em seu rol de
requisitos para habilitação, a possibilidade da exigência de atestados de capacidade
técnica, conforme art. 57, §2º o seguinte texto:

Art. 57. Os critérios de habilitação serão definidos de acordo com o objeto a

ser contratado.

§2º Os seguintes critérios de habilitação poderão ser exigidos,

proporcionalmente ao objeto licitado, conforme definido em edital,

desde que justificados pela área demandante da contratação:

I. qualificação técnica, por meio de atestados, certidões de obras

ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional

equivalente ou superior, restrita às parcelas do objeto técnica ou

economicamente relevantes, limitada a 50% (cinquenta por

cento), de acordo com parâmetros estabelecidos de forma

expressa no instrumento convocatório;

Equivoca-se o impugnante ao concluir que o edital apresenta um excesso de formalidade
com o conteúdo solicitado para habilitação, uma vez que a própria lei federal nº
10.520/2002, não exigiria a comprovação de qualificação técnica já que o que temos
explícito de forma literal na Lei é a previsão de exigência da comprovação técnica, senão,
vejamos o que está disciplinado em seu  art. 4º:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos

interessados e observará as seguintes regras: [...]

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em

situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais

e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às

exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica

e econômico-financeira;



A Exigência de apresentação do atestado de capacidade técnica advém da necessidade
que a administração pública tem de verificar a experiência da pessoa licitante, que deverá
comprovar, enquanto organização empresarial, que possui aptidão para desempenhar de
maneira pertinente e compatível em características, quantidades e prazos o objeto a ser
licitado com vistas a atender ao princípio da eficiência.

Tal princípio visa garantir uma boa contratação baseada no conceito da boa
administração, ou seja, a administração pública deve sempre priorizar a execução de
serviços com ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e fazendo uso
correto do orçamento público, evitando desperdícios.

O Edital explicita a descrição de eventos técnicos e científicos de acordo com a definição
do Ministério do Turismo que seriam “os acontecimentos de caráter técnico-científico,
entre os quais se incluem congressos, convenções, conferências, seminários, simpósios,
fóruns. Eventos que abarcam especialidades, processos, habilidades, domínio de uma
prática, arte ou ciência”. Turismo de Negócios e Eventos: orientações básicas (MTur,
2010).”

No aspecto legal, entendemos que o edital está em consenso com normas de licitações
em vigor no Brasil e consoante com o RILC/BELOTUR e, ao que nos parece resta apenas
esclarecer o que é uma proposta mais vantajosa.

Importante destacar que o conceito de mais vantajoso não é sempre e necessariamente o
de mais barato, pois devemos entendê-lo à luz das exigências constitucionais de
economicidade e eficiência. Não se obtém propostas vantajosas, isto é, confiáveis, se não
forem exigidos os requisitos indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Nesse
sentido, considerando as particularidades do objeto licitado e as exigências específicas de
cada lote, a obrigação da qualificação técnica trazida pelo edital torna-se necessária.

Passando a análise da exigência da apresentação do Comprovante de Registro da
Empresa e dos seus Responsáveis Técnicos na entidade profissional competente, no
caso, o CRA, o Impugnante discorre sobre a alteração da CLT e cita alterações na “Lei
13.467/2017 trouxe também nova redação ao art. 4º-A da Lei 6.019/74, estabelecendo
que considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante
da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal
(atividade-fim), à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução. Portanto, tanto a atividade-meio
quanto a atividade-fim da empresa, poderão ser objetos de contrato de terceirização.”

A impugnante cita também o PE 005/2020 em que a Belotur não teria listado esta
exigência no edital.



Ora temos que o objeto do pregão citado pela impugnante trata-se do Registro de preços
para prestação de serviços contínuos, fornecimento e/ou locação de bens, para atender
às demandas da Belotur e diverge da contratação pretendida com o pregão 006/2021,
cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de
planejamento, organização, coordenação, execução, com viabilização de infraestrutura e
fornecimento de apoio logístico para atendimento aos eventos de gastronomia e inovação
turística da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR e, por
conseguinte, também possuem as exigências diferentes.

Por fim, a previsão editalícia decorre do entendimento exarado pelo Conselho Federal
de Administração, conforme disposto no Acórdão nº 01/2003 –, de 11 de dezembro de
2003, que TORNOU OBRIGATÓRIO o registro das empresas prestadoras de serviços
de “Organização e Realização de Eventos” com base no art. 15 da Lei Federal nº
4.769/1965 e Lei Federal nº 6.839/1980,

CONCLUSÃO:

Pelo todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela empresa
RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA e nego provimento ao pedido de alteração do edital
- pregão eletrônico nº. 006/2021, por não haver nenhuma ilegalidade no referido
instrumento convocatório.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2021.

Ana Cristina de Araújo Silva
Pregoeira


