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RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 281/2021 

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE TREINAR CAPACITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima, designado pela Portaria nº 1.740, de 25 de outubro de 

2021, tempestivamente, julga e responde o recurso interposto pela licitante TREINAR 

CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI, com as seguintes razões 

de fato e de direito: 

 

Alega a recorrente, em síntese, que a empresa vencedora do certame, qual seja, JUMP 

SOLUÇÕES EIRELI, possui como sócio e administrador, o Sr. GUILHERME HENRIQUE 

ALVES BITENCOURT que é vereador no Município de Raposos.  

  

Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto e a empresa JUMP SOLUÇÕES 

EIRELI interpôs contrarrazões alegando em suma que, o fato de possuir como sócio e 

administrador vereador de Raposos não interfere na impessoalidade e na isonomia do processo 

licitatório. 

 

Face aos argumentos apresentados faz-se as seguintes considerações: 

  

Para melhor compreensão do tema, segue transcrição do art. 38 da Lei Orgânica do Município 

de Nova Lima: 

 

 

Art.38 - Os Vereadores não poderão:  

 

I- Desde a expedição do Diploma: 
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a) Firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com suas 

empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 

cláusula uniforme; (…) (GN) 

 

Nota-se que a vedação direciona-se aos Vereadores do Município de Nova Lima em firmar ou 

manter contrato com o Município de Nova Lima, bem como autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público dentro 

do limite territorial de Nova Lima. 

 

Dessa forma, não existe nenhum impedimento na contratação de empresas que tenham como 

sócios vereadores de outros municípios.  

 

Em consonância com essa legislação o edital em comento trouxe a cláusula 4.6.1.5.: 

 

4.6.1.5 - Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável 

técnico que seja servidor público do Município de Nova Lima/MG.  

  

Mais uma vez a abrangência territorial no que tange à vedação em participação em licitações se 

prende ao território de Nova Lima. 

 

Ademais, para dar maior profundidade ao tema, segue colação de decisão do TCEMG que 

permite participação de empresa de vereador do próprio Município nos seguintes termos: 

 

“Não se pode impedir uma empresa de participar de um processo licitatório só 

porque esta tem um sócio, gerente ou acionista que é servidor do órgão licitante. 

É preciso comprovar que o servidor tenha condições de influenciar no processo 

de maneira a frustrar o seu caráter competitivo. Há o risco desses impedimentos 

aleatórios, sem fundamentos objetivos e concreto, contrariarem ,muito mais os 

princípios da isonomia e da competitividade do processo licitatório.”(TCEMG Denúncia 

de nº 839.021)(GN) 
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Portanto, não resta dúvida de que empresa que tenha como sócio vereador de outro município 

possa não só participar de licitação como também contratar com o Município. 

 

 

Pelo exposto, recebo o recurso interposto para no mérito julgá-lo improcedente. 

 

Submeto a decisão à autoridade superior. 

 

Nova Lima, 25 de novembro de 2021 

 

 

 

Érica Alves Pereira 

Pregoeira 

 

 

 

 

 



 

Página 4 de 5 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº. 281/2021 

RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE TREINAR CAPACITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI 

 

Insatisfeita com a decisão que declarou vencedora a licitante JUMP SOLUÇÕES EIRELI Ltda, 

a empresa TREINAR CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI 

interpôs recurso requerendo a sua desclassificação, sob argumento de que empresa vencedora 

possui como sócio e administrador, o Sr. GUILHERME HENRIQUE ALVES BITENCOURT que 

é vereador no Município de Raposos.  

  

Os demais licitantes tomaram ciência do recurso interposto e a empresa JUMP SOLUÇÕES 

EIRELI apresentou contrarrazões alegando em suma que, o fato de possuir como sócio e 

administrador vereador de Raposos não interfere na impessoalidade e na isonomia do processo 

licitatório. 

 

O edital não veda participação de empresa cujos sócios sejam vereadores em outros 

municípios: “Que possua participação direta ou indireta de sócio, diretor ou responsável técnico 

que seja servidor público do Município de Nova Lima/MG. “ A vedação segue apenas para 

vereadores do Poder Legislativo local. 

 

Ademais a Lei Orgânica de Nova Lima veda apenas a participação de empresa cujos sócios 

sejam vereadores em Nova Lima: 

 

Art.38º- Os Vereadores não poderão:  

 

I- Desde a expedição do Diploma: 

 

a) Firmar ou manter contrato com o Município, com suas autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com suas 

empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 

cláusula uniforme; (…) (GN) 
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Portanto, a declaração de vencedora do certame a empresa que tem como sócio e 

administrador vereador do Município de Raposos, não encontra óbice na legislação. 

 

 

DECISÃO: Isto posto, acolho as razões do Pregoeiro e julgo improcedente o presente recurso. 

 

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes. 

 

 

Nova Lima, 25 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Prefeito Municipal                                                           

João Marcelo Dieguez Pereira 


