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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE 
NOVA LIMA/MG 

 

 

 

 

 

 

Processo Licitatório nº 504/2022  

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 109/2022 

 

 

A empresa INSTITUTO CULTURAL MINEIRO DE EXPRESSÃO E 

MELODIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.875.340/0001-03, por 

intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) MÁRCIO JOSÉ DA 

LUZ MELO inscrito (a) no CPF sob o nº 000.982.417-02, e portador (a) da 

carteira de identidade nº 16.174.976, SSP/MG, vem interpor Recurso 

Administrativo em face da decisão que determinou a classificação de licitantes 

e aceitação de propostas irregulares ou ilegais no Pregão Eletrônico nº 

109/2022, pelos motivos de fato e de direito abaixo expostos. 

Requer o processamento do presente recurso, com sua remessa à autoridade 

superior, para que proceda ao seu julgamento. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Nova Lima/MG, 15 de dezembro de 2022. 

 

  

Márcio José da Luz Melo 
Representante Legal 
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RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM PREGÃO 
ELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

 

Referente:  Processo Licitatório nº 504/2022  

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 109/2022 

 

 

Recorrente: INSTITUTO CULTURAL MINEIRO DE EXPRESSÃO E 

MELODIA EIRELI 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DE 

NOVA LIMA/MG 

 

Apesar de reconhecer a competência, honestidade e irretocável conhecimento 

do Ilma. Sra. Pregoeira, a Recorrente apresenta as razões pelas quais, no caso, 

sua decisão de aceitação de determinadas propostas e classificação de seus 

respectivos licitantes proponentes mostram-se equivocada, merecendo os 

devidos reparos. 

 

I – PREMILIMINARMENTE 

Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Recorrente manifestou sua intenção de 

recorrer ao final da sessão de classificação e habilitação, conforme se depreende 

da respectiva ata, cumprindo o que prevê o art. 4º, inc. XVIII da Lei nº 

10.520/2002. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11062850/artigo-4-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11062320/inciso-xviii-do-artigo-4-da-lei-n-10520-de-17-de-julho-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99856/lei-10520-02
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II - DOS FATOS 

No dia 07 de dezembro de 2022 foi realizada sessão de Pregão Eletrônico nº 

109/2022, para registro de preços, no âmbito da Secretaria de Municipal de 

Cultura. O sistema utilizado para a realização do certame foi o Licitações-e, 

disponibilizado pelo Banco do Brasil. 

O objeto do dito certame era a eventual contratação de empresa para gerenciar e 

ministrar aulas de dança nas modalidades: ballet clássico, jazz e dança de rua 

para atender às necessidades da Escola de Dança do Município de Nova 

Lima/MG. 

Os procedimentos deste pregão foram realizados exclusivamente por meio 

eletrônico, conforme regulamento disponibilizado no Portal do Banco do Brasil, 

no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, nos termos da Lei Federal 

10.520/02 e do Decreto Municipal 11.689/2021. 

A Recorrente, na data marcada, ofereceu propostas escritas para os todos os 

lotes (1 e 2), tendo sido classificada em primeiro lugar, por ter apresentado as 

propostas mais vantajosas em ambos os lotes.  Juntamente com a Recorrente, 

outras 8 (oito) empresas apresentaram propostas no certame para os referidos 

lotes. 

Após a aceitação de todas as propostas e classificação de todas as licitantes, 

passou-se para a fase de lances. 

Ocorre que a aceitação de todas as propostas e classificação de todas as 

licitantes, no caso em tela, mostrou-se totalmente equivocada e 

consequentemente contrária ao dispositivo legal que disciplina o processo 

licitatório em referência. 

Importante ressaltar que a equivocada classificação permitiu que licitantes que 

não poderiam ser consideradas classificadas participassem da fase de lances, 

causando reflexos e prejuízos relevantes para a Recorrente. 

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

a) Das Regras de Classificação das Propostas 

Muito embora o item 8 e subitens (DA ABERTURA DA SESSÃO, 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES) do Edital, 

não discrimine as regras para determinar a classificação das propostas 

apresentadas, não nos é permitido adotar uma classificação genérica, pois, tais 

regras estão claramente dispostas na Lei 10520/02, senão vejamos: 

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

convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 

…. 
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VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e 
os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor; 

IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas 
condições definidas no inciso anterior, poderão os autores 
das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer 
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos; 

….” 

No mesmo sentido do artigo supracitado, o Decreto 10024/19, que regulamenta 

a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, em seu artigo 29, assim 

dispõe sobre a ordenação e classificação das propostas: 

“Art. 29. O sistema ordenará automaticamente as propostas 

classificadas pelo pregoeiro. 

Parágrafo único.  Somente as propostas classificadas pelo 

pregoeiro participarão da etapa de envio de lances”. 

 

Acontece que analisando as informações do certame disponibilizadas no Portal 

do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br podemos 

inferir quais propostas deveriam ser efetivamente classificadas). 

 

 

LOTE 1 

ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 
LICITANTE 

VALOR INICIAL DA 

PROPOSTA 

1º INSTITUTO CULTURAL MINEIRO DE EXPRESSAO E MELODIA  R$              560.880,00  

2º L. W PIRES TREINAMENTOS - ME  R$           1.000.000,00  

3º FOCO SOLUCOES LTDA ME  R$           2.435.400,00  

4º ZR LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA-ME  R$           2.460.000,00  

5º (EMPATE) L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  R$           2.460.000,49  

5º (EMPATE) ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA  R$           2.460.000,49  

5º (EMPATE) FERNANDA KRYS DE SOUZA VASCONCELOS CONCEICAO  R$           2.460.000,49  

6º M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP  R$           2.460.049,20  

7º JUMP SOLUCOES EIRELI  R$           2.500.000,00  
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   LOTE 2 

ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 
LICITANTE 

VALOR INICIAL DA 

PROPOSTA 

1º INSTITUTO CULTURAL MINEIRO DE EXPRESSAO E MELODIA  R$                 50.400,00  

2º L. W PIRES TREINAMENTOS - ME  R$              100.000,00  

3º FOCO SOLUCOES LTDA ME  R$              242.760,00  

4º ZR LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA-ME  R$              243.600,00  

5º (EMPATE) L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO  R$              243.600,00  

5º (EMPATE) ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA  R$              243.600,00  

5º (EMPATE) FERNANDA KRYS DE SOUZA VASCONCELOS CONCEICAO  R$              243.600,00  

6º M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - EPP  R$              243.600,00  

7º JUMP SOLUCOES EIRELI  R$              250.000,00  

 

Conforme se verifica nos quadros acima, a Recorrente apresentou o menor 

valor de proposta para ambos os lotes. 

De acordo com a regra do inciso VIII, do art. 4º da Lei 10520/02, poderiam 

participar na fase de lances os licitantes que apresentassem propostas com 

valores até 10% (dez por cento) da menor oferta. No caso do lote 1, a Recorrente 

apresentou proposta com o valor de R$ 560.880,00 e seus concorrentes deveriam 

apresentar propostas não superiores a R$ 616.968,00. Já no lote 2 , a Recorrente 

apresentou proposta com o valor de R$ 50.400,00 e seus concorrentes deveriam 

apresentar propostas não superiores a R$ 55.440,00. 

Ocorre que não sendo possível a aplicação da regra do inciso VIII, do art. 4º da 

Lei 10520/02, pois, as demais propostas apresentavam valores superiores a 10% 

do valor apresentado pela Recorrente, se fazia imperioso a aplicação da regra 

estabelecida no inciso IX, do art. 4º da mesma Lei, ressaltando-se que esta 

regra já foi aplicada em desfavor da Recorrente no Processo Licitatório nº 

28/2022, Pregão Presencial/Registro de Preços nº 9/2022 desta mesma 

Secretaria. 

Assim, somente os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), 

poderiam participar da fase de lances, ou seja, somente as empresas: 

INSTITUTO CULTURAL MINEIRO DE EXPRESSAO E MELODIA, L. W 

PIRES TREINAMENTOS – ME e FOCO SOLUCOES LTDA ME. 

Pois bem! Iniciada a fase de lances as empresas L. W PIRES TREINAMENTOS 

– ME e FOCO SOLUCOES LTDA ME, concorrentes diretas contra a 

Recorrente, não apresentaram novas propostas, ou seja, se abstiveram de 

apresentar lances, mantendo-se em silêncio e inertes nesta face. 

Ora, diante do declínio das empresas melhores classificadas em apresentar 

lances nesta fase, a decisão correta por parte da Ilma. Sra. Pregoeira deveria ser 
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encerrar a etapa de lances e após análise documental declarar a Recorrente 

vencedora. 

Ocorre que para surpresa da Recorrente, mesmo com o declínio das licitantes 

melhores classificadas e em total afronta aos incisos VII e IX do art. 4º da Lei 

10520/02, irregular e ilegalmente outras licitantes manifestaram nesta fase e 

reiniciaram uma disputa com a Recorrente. 

Importante salientar que, por ter sido um pregão eletrônico, no momento do 

reinício da disputa, não foi possível à Recorrente identificar (o sistema 

Licitações-e não permite visualizar o nome do concorrente) quais licitantes 

estavam oferecendo lances e consequentemente registrar “de pronto” a 

flagrante irregularidade e ilegalidade ocorrida naquele momento.  

Encerrada a fase competitiva a Recorrente se sagrou vencedora dos 2 (dois) 

lotes. Entretanto, é imperioso que todos os atos transcorridos após o declínio 

das licitantes melhores classificadas em dar lances em competição com a 

Recorrente, sejam totalmente invalidados e declarados nulos, para que, em 

respeito à Lei e como medida de justiça a Recorrente seja declarada vencedora 

do Lote 1 com o valor de R$ 560.880,00 e do Lote 2 com o valor de R$ 50.400,00, 

com respectivas arrematações. 

Diante do exposto, resta amplamente demostrado que houve vício na 

classificação das licitantes que ofertaram lances em competição com a 

Recorrente, motivo pelo qual todos os atos praticados por elas, 

equivocadamente classificadas, devem sem anulados. 

b) Do Respeito ao Princípio da Legalidade no Âmbito da Administração Pública 

Calha salientar que a licitação constitui em um procedimento vinculado a Lei, 

isto é, todas as fases do procedimento licitatório estão rigorosamente 

disciplinadas legalmente. O descumprimento de qualquer formalidade legal ou 

regulamentar eiva em nulidade o procedimento. Nos procedimentos de 

licitação, o princípio da legalidade vincula os licitantes e a Administração 

Pública às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor. 

O princípio da legalidade , em um Estado Democrático de Direito, como o 

nosso, valoriza as normas legais como norteadoras das atividades 

administrativas, devendo o Ente Público, inclusive no que diz respeito à sua 

organização, criteriosamente obedecê-las. 

O artigo 37, caput, da Constituição Federativa do Brasil de 1988 estabelece que 

“a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...].” 

Hely Lopes Meirelles (2011) ensina que: 
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O princípio da legalidade está em toda a atividade funcional, sujeitos 

aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se 

pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a 

responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso 

 O princípio da legalidade estabelece que o servidor público deve desempenhar suas 

atividades conforme os ditames da lei. Não poderá o servidor fazer ou deixar de fazer 

sem que assim a lei o estabeleça. 

Enquanto o agente público pode fazer todas as condutas que a lei autoriza, o articular 

pode fazer todas as condutas que a lei não proíbe. 

Assim, diante de todo o exposto e em respeito ao princípio da legalidade, no caso em 

questão, a medida que se impõe e a estrita observância das disposições da Lei 10520/02 

no que tange a regra para classificação e propostas e participação na fase de lances do 

certame em comento. 

c) Da Necessidade Anulação dos Atos Praticados pelas Licitantes Classificadas Ilegalmente ou 

Irregularmente 

Demonstrada a insubsistência da classificação ilegal ou irregular das licitantes que não 

se encaixam nas regras estabelecidas pela Lei, bem como indícios que apontam para 

equívocos ou irregularidades na condução do certame, necessária se faz a anulação de 

todos os atos na fase de lances do pregão, a partir do silêncio ou declínio, por assim 

entender, das demais licitantes que efetivamente ainda se mantinham na disputa. 

IV – DOS PEDIDOS 

Postos todos os fundamentos acima, pleiteia-se, respeitosamente, à V. Sra. que seja, por 

fim, julgado procedente este recurso, REFORMANDO-SE A DECISÃO DE 

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E LICITANTES que se mostraram em 

desacordo com as regras estabelecidas nos incisos VIII e IX, da Lei 10520/02, para: 

a) Determinar a anulação de todos os atos da fase de lances do Pregão Eletrônico nº 

109/2022, especialmente, a partir do declínio das licitantes regularmente classificadas 

para competir com a Recorrente,; 

b) Determinar que a Ilma. Sra. Pregoeira declare a Recorrente vencedora do Lote 1 com 

o valor de R$ 560.880,00 (quinhentos e sessenta mil oitocentos e oitenta reais) e do Lote 

2 com o valor de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), com respectivas 

arrematações. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Nova Lima/MG, 15 de dezembro de 2022. 

 

  

Márcio José da Luz Melo 
Representante Legal 

 


