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ILMO. SENHOR NELSON HENRIQUE BARBOSA FILHO, PRESIDENTE DO 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A e A/C DE ANA ROSA 

LEMOS DA CUNHA GARZON, AUTORIDADE COMPETENTE. 

 

REF.: PROCESSO DE COMPRA N.º 5201013 000001/2018 – MODALIDADE: 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2018 

 

 

 PRIORIDADE: URGENTE! 
 

 

MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 

12.006.950/0001-02, com sede na Rua Visconde de Taunay, n° 197, Bairro São 

Lucas, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, vem, por seu 

representante constituído que a esta subscreve, conforme documento em anexo 

(Anexo – Doc. 1), FABRÍCIO ANTÔNIO ANTUNES, brasileiro, casado, empresário, 

portador de cédula de identidade nº M- 6.359.577 expedida pela SSP/MG e inscrito 

no CPF sob o nº 838.493.606-44, com endereço profissional na Av. Nossa Senhora 

de Fátima, nº 2.576, Bairro Carlos Prates, CEP 30.710-020, Município de Belo, vem 

formalmente e respeitosamente na presença de V. Sa, com fulcro Lei Federal nº 

13.303/2016, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 13.994/2001, Decreto 

Estadual nº 45.902/2012, Decreto Estadual nº 44.630/2007, Decreto Estadual nº 

44.687/2008, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios do 

Conglomerado BDMG e legislação supletiva, a fim de interpor,  

 

 

PEDIDO DE REVISÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO PREGOEIRO 

E PELO SENHOR ORDENADOR DE DESPESAS 

 

 

em se abster de analisar o a manifestação de recurso interposto pela empresa 

MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA e contra a sua inabilitação no 

processo. 
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I – DO RESUMO DOS FATOS 

 

O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – BDMG, empresa 

pública com sede na Rua da Bahia, 1.600, Belo Horizonte, MG, CNPJ nº 

38.486.817/0001-94, a seguir denominado simplesmente BDMG, tornou pública a 

realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico n.º 038/2018, do tipo Menor 

Preço, objetivando “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, PARA DAR 

SUPORTE E PROMOVER O BDMG, OS SEUS PROGRAMAS E AÇÕES NA 

IMPRENSA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, INCLUINDO 

MÍDIAS ELETRÔNICAS E DIGITAIS, SEMPRE OBSERVADA A ESTRATÉGIA 

INSTITUCIONAL DO BANCO”, conforme as especificações descritas e detalhadas 

no Edital BDMG-38/2018 e respectivos anexos. 

 

A sessão pública foi realizada em ambiente virtual, na rede mundial de 

computadores – internet, no Portal de Compras – MG, pelo endereço eletrônico 

www.compras.mg.gov.br.  

 

A abertura da Sessão da Pregão Eletrônico foi designada para ser realizada no dia 

18/12/2018, às 09hs30min. Após a sessão de lances do Pregão Eletrônico, a 

empresa MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, sagrou-se 

vencedora da disputa. 

 

Em data de 03/01/2019, a empresa Recorrente foi convocada pelo Pregoeiro a 

apresentar os seus documentos de habilitação. Nesta mesma data, o Pregoeiro 

informou no CHAT que a empresa foi inabilitada, por não comprovar o Anexo II, item 

2.4.2, do Edital. 

 

Mesmo a empresa recorrida tendo apresentado uma total de mais de nove anos de 

experiência em rádio e televisão, dados esses comprovados em CTPL, o Pregoeiro 

simplesmente não aceitou e declarou a empresa INABILIDADA. Vejamos trecho do 

CHAT do Processo: 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
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Ao final da sessão, a empresa MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

LTDA, manifestou no CHAT sua intensão de recurso, porém, o Pregoeiro não 

acatou a mesma. 

 

Em razão das preliminares acima invocadas é que a empresa MOVIMENTOS 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 12.006.950/0001-

02, vem requerer o recebimento e a apreciação do presente recurso e a reforma da 

decisão deste respeitável Pregoeiro. 

 

II – DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE 

 

2.1. DA LEGITIMIDADE PARA RECORRER  

 

Preliminarmente, registra-se que a recorrente, como empresa especializada no ramo 

pertinente ao objeto licitado, detém total e irrestrita capacidade estrutural e 

tecnológica de oferecer os produtos licitados. E, em razão de sua solidificação no 

mercado público, possui plena capacidade técnica e financeira para oferecer os 

produtos licitados pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – 

BDMG. 
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2.2. DO CAMBIMENTO DO PRESENTE PEDIDO 

 

O Direito de Peticionar no procedimento licitatório tem como fundamento legal na   

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, que dispõe: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 
 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas: 

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 

ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

(...).” 

 

É dessa garantia constitucional que decorrem as diversas formas de provocação da 

Administração Pública para o exercício do direito de petição, nesse sentido vejamos 

as palavras de Di Pietro1: 

 

“Dentro do direito de petição estão agasalhados inúmeras 

modalidades de recursos administrativos... É o caso da 

representação, da reclamação administrativa, do pedido de 

reconsideração, dos recursos hierárquicos próprios e impróprios da 

revisão.”  

 
Seguindo esse entendimento, Carvalho Filho2 afirma que: 

 

“O direito de petição é um meio de controle administrativo e dá 

fundamento aos recursos administrativos por que tais recursos nada 

mais são do que meios de postulação a um órgão administrativo. O 

                                                           
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p 579. São Paulo: Atlas, 2000. 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, p. 905. Rio de Janeiro: Lúmen Juris. 

2009. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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instrumento que propicia o exercício desse direito consagrado na CF 

é o recurso administrativo.”  

  

Desta feita, temos que o presente recurso administrativo instrumentaliza o exercício 

do direito de petição junto ao poder público. 

 

III – DAS RAZÕES DE RECURSO  

 

3.1. Da Legitimidade para Recorrer 

 

Preliminarmente, destaca-se que a empresa MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA, como empresa especializada que explora o ramo de atividades 

objeto da presente licitação, detém total e irrestrita capacidade estrutural e 

tecnológica de oferecer os serviços necessários.  

 

E, em razão de sua solidificação no mercado, possui plena capacidade técnica e 

financeira para prestar os serviços licitados pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO 

DE MINAS GERAIS – BDMG. 

 

Contudo, ao passo que no presente certame foram adotadas posições que 

comprometeram a disputa, ficando o BDMG inviabilizado de analisar uma oferta 

extremamente vantajosa em seu preço, e adequada aos preços praticados no 

mercado, impossibilitando até mesmo que uma das empresas mais capacitadas 

para esta contratação possa ser contratada. 

 

3.2. Dos Fundamentos 

 

3.2.1. DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA LTDA: 

  

Prevê o Edital, que para que a empresa licitante seja considera habilitada ao 

certame, a mesma, deverá comprovar sua qualificação técnica, através dos 

seguintes documentos: 
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Desta forma, a empresa apresentou Contrato firmado com a Profissional Denise de 

Fátima Alves, que possui formação superior em Comunicação Social. O seu título de 

Bacharel em Comunicação Social foi obtido em Dezembro de 1992, ou seja, há mais 

de 26 (vinte e seis) anos. 

 

Desde então, a Profissional vem exercendo suas atividades como Jornalista, 

obtendo em sua carteira de trabalho, diversas experiências profissionais nos mais 

variados tipos de empresas de comunicação social, como Rádio e Televisão. 

 

Os documentos apresentados pela empresa recorrente para a comprovação de 

experiência como jornalista, assessora de imprensa, redatora e editora de textos, de 

discursos e artigos, coordenação, divulgação e avaliação de cenários e tendências, 

dentre outras, foram os que segue anexo abaixo: 
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Somente com as três experiências apresentadas foram mais de nove anos, ou seja, 

a Jornalista, atuou por mais de nove anos, desempenhando funções como a de 

coordenação de produção de comunicação integrada, identificando e desenvolvendo 

ações e pautas institucionais estratégicas, visando fortalecer o relacionamento com 

todos os stakdholders de organização, os trabalhos foram realizados em equipe 

multidisciplinar, com foco em produções de conteúdo em textos e vídeos, ainda 

assessoria de imprensa e mídia e Relações Públicas. 

 

A jornalista atuou durante mais de seis anos como Coordenadora de Programa da 

REDE MINAS DE TELEVISÃO (Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão 

De Minas Gerais – ADTV), ou seja, como coordenadora de um programa de 

televisão a jornalista exerceu diversas funções. A jornalista precisou desenvolver 

textos, discursos, artigos, avaliar e divulgar cenários, tendências, e muitas outras 

coisas. 

 

Pelo que parece o Pregoeiro apenas levou em consideração o Cargo que a 

Jornalista exerceu nos seis anos que esteve contratada como funcionária da Rede 

Minas, porém, existe uma diferença entre Cargo e Função. 

 

A diferença entre cargo e função é que o cargo é o nome que se dá a posição que 

uma pessoa ocupa dentro da empresa, ou do organograma do seu empregador e 

função é o conjunto de tarefas e responsabilidades relacionadas a esse cargo. 

 

O que dá a entender com o julgamento realizado pelo Pregoeiro, é que, o mesmo se 

ateve apenas ao cargo exercido pela Jornalista, ou seja, o Pregoeiro apenas aceitou 

a experiência em que continha o cargo como de “assessoria”. 

 

Nem mesmo solicitou uma diligência ou um esclarecimento, decidiu e julgou 

inabilitada a empresa no mesmo dia em que a empresa recorrente encaminhou os 

documentos, nem mesmo realizou uma pesquisa a respeito das funções que um 

jornalista pode ter desenvolvido como Coordenadora de Programa. 

 



 
 

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 2576 – Carlos Prates – Belo Horizonte – Minas Gerais - CEP: 30.710-020     
Tel. (31) 2533-3100/2533-3114 – Website: www.brslicita.com.br - Webmail:juridico@brslicita.com.br 

11 

Além do mais, o Pregoeiro deveria ter encaminhado os documentos de habilitação 

técnica da empresa recorrente, a quem tivesse conhecimentos e capacidade para 

analisa-los de forma técnica e não somente com uma simples leitura dos mesmos. 

 

O Pregoeiro também poderia ter realizado uma diligência a fim de esclarecer quais 

foram as atividades exercidas pela jornalista durante o período em que exerceu sua 

profissão para as empresa relacionadas em sua CTPS, porém, preferiu apenas 

inabilitar a empresa, sem realizar qualquer diligência, pesquisa, análise técnica, etc. 

 

Percebe-se que o Pregoeiro agiu e julgou com “dois pesos e duas medidas”, o 

processo, tendo em vista que, a empresa EH! UP COMUNICAÇÃO LTDA ME, que 

foi declarada vencedora e habilitada ao processo, apresentou como forma de 

comprovar a experiência de sua Jornalista, apenas a declaração que segue anexa 

abaixo: 

 

Pois bem, apenas uma declaração que pode ser elaborada por qualquer empresa, 

serviria para comprovar a experiência anterior da Jornalista? 
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Para a verificação da experiência anterior da Jornalista contratada pela empresa EH! 

UP COMUNICAÇÃO LTDA ME, o Pregoeiro realizou diligência, a fim de, verificar a 

compatibilidade, ao que requer o edital, das atividades desempenhadas pela 

profissional. Ou seja, tratou e julgou de forma diferente as duas empresas. 

 

Ora, Senhor Pregoeiro, por qual motivo não realizou diligência para a verificação dos 

das atividades exercidas pela Jornalista, colaboradora da empresa Recorrente? 

 

O Pregoeiro realizou diligência, encaminhando e-mail ao Senhor Júlio Valetim, 

Assessor de Comunicação da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, 

que foi quem assinou a declaração. No e-mail o Pregoeiro solicita informação das 

atividades e FUNÇÕES exercidas pela Jornalista enquanto prestava serviços ao 

órgão. 

 

O Senhor Júlio Valetim, respondeu através de e-mail quais eram as funções 

exercidas pela Jornalista, desta forma, o Pregoeiro acatou o e-mail do Servidor e 

decidiu pela habilitação da empresa. 

 

Como se pode ver, um simples ato do Pregoeiro de encaminhar um e-mail, habilitou 

a empresa que ficou em segundo lugar nos lances, uma pena que o Pregoeiro não 

teve a mesma atitude ao analisar os documentos da empresa que ofertou o melhor 

preço, ou seja, a empresa que ficou em primeiro lugar. 

 

O Edital prevê há possibilidade da diligência em benefício do BDMG, vejamos: 

 

Desta forma, em beneficio ao interesse do BDMG, deveria ter sido realizado 

diligência junto aos documentos de qualificação técnica, para instruir a habilitação da 

empresa que ofertou o melhor valor. 
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Portanto, faz-se necessário que o Pregoeiro realize diligência junto aos documentos 

de qualificação técnica da empresa MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

LTDA, para a confirmação de sua habilitação perante o Processo de Compra, não 

se utilizando de decisões divergentes entre empresas. Além do mais, a diligência 

será realizada mediante interesse do BDMG, já que, a empresa recorrente ofertou o 

menor valor no momento dos lances. 

 

Tendo em vista tudo o que foi exposto, solicitamos que a autoridade competente 

ANA ROSA LEMOS DA CUNHA GARZON, anule o Ato que INABILITOU a empresa 

MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, para que, se proceda com a 

diligência acerca dos documentos de qualificação técnica da mesma, ao final 

declarando-a HABILITADA ao certame. 

 

Há possibilidade de rever os Atos do Pregoeiro, estão previstas no Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios do Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais – BDMG, vejamos: 

 

Art. 64. Após a adjudicação, o procedimento licitatório será encerrado 

e os autos encaminhados à autoridade superior, que poderá: 

 I. determinar o retorno dos autos para saneamento de vícios 

supríveis; 

II. anular o procedimento, no todo ou em parte, por ilegalidade de 

ofício ou por provocações de terceiros, salvo quando for viável a 

convalidação do ato ou do procedimento viciado; 

 

Assim, requeremos a anulação dos Atos em que declararão a empresa recorrente 

INABILITADA ao processo, para que, se proceda com a diligência solicitada, a fim 

de constatar que a Jornalista DENIZE DE FÁTIMA ALVES, tem experiência de mais 

de três anos exercendo as funções exigidas no Edital, para a comprovação de 

qualificação técnica da empresa MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

LTDA. 

 

IV – DOS PEDIDOS 
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Em face do exposto, e, com base nos argumentos acima invocados, legislações, 

posicionamentos doutrinários e jurisprudências citadas, REQUEREM na forma da 

Lei, o acolhimento e provimento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO.  

 

I – SEJA ANULADA A DECISÃO DO PREGOEIRO SERGIO VIEIRA DE SOUZA 

JUNIOR, que optou pelo não acatamento da manifestação de recurso da 

empresa MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, procedendo com 

a análise da presente peça de recurso; 

 

II - NO SENTIDO DE QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO DESTE 

RESPEITÁVEL PREGOEIRO, PARA QUE SEJA ANULADO O ATO QUE 

INABILITOU A EMPRESA MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, 

no processo, visto que a mesma comprovou experiência da jornalista, 

solicitada no item 2.4.2 do edital, de mais de nove anos, sendo que havendo 

dúvidas por parte do pregoeiro o mesmo deveria ter aberto diligência. 

 

III – QUE O PRESENTE PEDIDO DE RECOSIDERAÇÃO SEJA JULGADO PELA 

AUTORIDADE COMPETENTE, tendo em vista que o pregoeiro se negou a 

aceitar a manifestação de recurso da empresa recorrente.  

 

Nestes Termos, pede e espera deferimento. 

 

Belo Horizonte, em 11 de janeiro de 2019. 

 

 

MOVIMENTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA  

FABRÍCIO ANTÔNIO ANTUNES 

Representante Legal 
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 - ANEXO I - DOC. 1 – PROCURAÇÃO/CONTRATO SOCIAL –  
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