
 
 

 
 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 
 
 
 
 
Processo SEI nº 1500.01.0039877/2019-73 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019 

 

B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP, (nome fantasia RESTAURANTE MERITÍSSIMO) pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ de nº 25.021.082/0001-81 e registro na JUCEMG sob o nº 

31.600.482.435, com sede na Avenida Raja Gabáglia, nº 2000, pavimento 01, bloco 01, lojas 01 e 02, 

representada neste ato por seu sócio, Sr. DANIEL AUGUSTO BATISTA DE SOUZA, e por seu 

advogado, Dr. RODRIGO BENTO MOREIRA, OAB/MG 97.499, através da procuração outorgada e 

anexada junto ao presente documento, vem, sem nenhuma impertinência ou intuito de conturbar o 

feito, apenas com a intenção de auxiliar na prestação administrativa, requerer  

 

NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL 

 
Segundo a legislação pátria e premido da necessidade de manifestar-se de forma expressa, em 
especial para que, futuramente em eventuais investigações ou análises administrativas, a empresa 
tenha clara a sua intenção de contribuir com o estado. 
 
Destaque-se que por esta Administração foi expedido o edital de licitação para o “Pregão presencial 
para a concessão onerosa de uso de espaço público para exploração de serviço de restaurante, por 
parte de empresa especializada em preparo e comércio de refeições, no Centro de Convivência da 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves.” 
           
Destarte, entende a peticionária que ocorreram vícios crassos e gritantes que, ou tornam frustrado o 
presente certame ou anulam o mesmo como um todo, senão vejamos: 
 
I – DO DESCUMPRIMENTO GRITANTE DO EDITAL – EMPRESA CREDENCIADA ATRAVÉS DE 
PESSOA SEM OS DEVIDOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
OU MESMO DE EFETUAR LANCES – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DO 
ATO – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS POSTERIORES 
 
Nobre pregoeiro, o edital não é publicado por mero capricho, tendo regras claras que devem ser 
observadas por todos. Conforme tópico infra que será melhor destrinchado, É A LEI DO CERTAME, e 
o nobre pregoeiro, extremamente experiente no ramo, é um profundo conhecedor da legislação e da 
obrigatoriedade de cumprimento do edital. 
 
Todavia, provavelmente premido de má-fé, uma pessoa que não tinha poderes para representar uma 
empresa (um sócio minoritário SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO) compareceu no certame, 



 
 

 
 

sendo que esta mesma pessoa, ciente da sua condição, assinou uma procuração para si mesmo 
concedendo poderes para atuar em nome da empresa, o que mais uma vez comprova a ciência e má-
fé desta pessoa. 
 
O edital é claro a este respeito, e, colocamos exatamente o texto retirado do arquivo enviado pela 
administração para evitar qualquer alegação de mudança do mesmo: 
 

 
 
Não existe qualquer justificativa, bem como NÃO EXISTE QUALQUER DÚVIDA DE QUE A PESSOA 
NÃO TINHA PODERES DE ADMINISTRAÇÃO NOS CONTRATOS SOCIAIS APRESENTADOS, 
NÃO EXISTE QUALQUER DOCUMENTO APARTADO CONCEDENDO PODERES DE 
ADMINISTRAÇÃO PARA A PESSOA E TAMPOUCO FOI APRESENTADA PROCURAÇÃO 
CONCEDENDO PODERES PARA A PESSOA.  
 
Mesmo assim, a referida pessoa foi credenciada para apresentar o envelope de proposta e de 
habilitação, bem como para apresentar lances em nome da empresa STAR TEC COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. 
 
O pior de tudo, e que invalidou ainda mais o certame é que a referida pessoa ainda apresentou a 
menor proposta, sendo que a proposta estava assinada pela pessoa SEM PODERES, o que mais uma 
vez deveria ser desconsiderada a proposta. 
 
Ora, uma vez DEVENDO ser desconsiderada a proposta, e tendo em vista que a terceira e quarta 
empresas apresentaram propostas de igual valor, certo é que uma PESSOA QUE NÃO TEM 



 
 

 
 

PODERES PARA APRESENTAR PROPOSTAS PREJUDICOU OUTRAS DUAS LICITANTES 
DEVIDAMENTE CREDENCIADAS, QUAIS SEJAM: 
 
- Trigoleve Indústria e Comércio Ltda.  
- HR Lanches, Promoções e Eventos Ltda. 
  
Conforme se verifica, um ato ilegal, impossível de ser convalidado prejudicou diretamente duas outras 
empresas de participar do certame. 
 
Mas vamos além. 
 
Verifica-se que esta empresa em situação totalmente ilegal ofereceu lances, aumentando ainda mais a 
nulidade e a gravidade dos atos praticados. E para piorar ainda mais, esta empresa acabou 
oferecendo o lance de menor valor. 
 
Na melhor das hipóteses (se desconsiderar os lances desta empresa pela notória impossibilidade de 
uma pessoa sem poderes responder pela mesma), existe uma total IMPARCIALIDADE e 
ILEGALIDADE quando o pregoeiro permite que apenas duas empresas devidamente credenciadas 
participem de um ato na qual a lei do pregão menciona que, havendo mais licitantes, o mínimo de 03 
devem participar desta fase. 
 
Explicitados os motivos e prejuízos manifestos, verifica-se claramente que NÃO HÁ COMO 
CONVALIDAR ESTE ATO, PEDINDO QUE A EMPRESA JUNTE UMA PROCURAÇÃO PARA 
CONVALIDAR OS ATOS, conforme pretende o pregoeiro, que se expressou e declarou em ata essa 
intenção. Os prejuízos já foram feitos a todos os demais licitantes e o edital já foi LITERALMENTE 
VILIPENDIADO. 
 
Inclusive, com o devido respeito ao nobre pregoeiro e ao brilhantismo costumeiro em seus atos, a 
atitude do pregoeiro de tentar convalidar o ato citando o CÓDIGO CIVIL como argumento (talvez 
tentando convocar a teoria do gestor de negócios) é totalmente teratológico. 
 
Primeiro que citar o Código Civil para justificar algo do direito administrativo é uma situação 
extremamente complicada. Apenas para simplificarmos, o Direito Civil possui como primado que o 
cidadão pode fazer tudo exceto o que é vedado em lei. Já o Direito Administrativo é o oposto, sendo 
que o agente público SOMENTE PODE FAZER O QUE É DISPOSTO EM LEI. 
 
Como se observa, fazer uma hermenêutica de direito administrativo se baseando no direito civil é 
totalmente arriscado, sendo que em 99% das vezes a pessoa cometerá erros gritantes. 
 
E o erro é ainda mais claro quando, mesmo na absurda hipótese de um analista da lei concordar com 
a gestão de negócios, O EDITAL CLARAMENTE VEDA QUE UMA PESSOA SE CREDENCIASSE 
SEM A DOCUMENTAÇÃO CABÍVEL. 
 
O mesmo pregoeiro, NO PRÓPRIO CERTAME, informou que em outra situação (pergunta da empresa 
MM Lanches) responde que, mesmo que a lei preveja benefícios quanto ao tempo de apresentação de 
um balanço patrimonial, o edital prevê que este deve ser apresentado nos documentos de habilitação, 
razão pela qual não poderia ser apresentado depois, AINDA QUE A LEI O PREVEJA. 



 
 

 
 

Mas para não desconfiar das palavras deste advogado, segue o texto que consta no portal de compras 
digitado pelo próprio pregoeiro: 
 

 
 
 
Ora, por qual motivo o mesmo pregoeiro informa que aplicará os rigores do edital para uma empresa 
licitante (ainda que a lei expressamente lhe diga que este teria o direito), porém para outro licitante o 
mesmo pregoeiro na mesma licitação este desconsidera o que diz o edital e para justificar o ato 
começa a fazer interpretações hermenêuticas duvidosas com o Código Civil ? 
 
Claramente estamos falando de uma total parcialidade, o que não pode perdurar. 
 
Diante do exposto, é óbvio a necessidade de anular todos os atos subsequentes ao credenciamento, 
convocando as 06 (seis) empresas devidamente credenciadas, devolver os envelopes entregues pelas 
mesmas e convocando uma nova sessão, ou declarar frustrada a presente licitação. 
 
 
II – DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 
ATRAVÉS DE CONCULTA NO SITE DA RECEITA FEDERAL 
 
Em mais uma atitude louvável do pregoeiro de tentar auxiliar ao máximo as empresas licitantes, 
verifica-se que, provavelmente por falta de conhecimento ou de leitura do edital, 04 (quatro) de 07 
(sete) empresas não juntaram no credenciamento a certidão simplificada da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais comprovando que a empresa era beneficiária dos benefícios da lei 123/06, 
sendo que o pregoeiro, através de sua equipe técnica, efetuaram a consulta junto ao site da Receita 
Federal para verificação se o nome constava se a empresa era Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte e, constando no nome a sigla, o mesmo concederia o referido benefício. 
 



 
 

 
 

Todavia, é sabido que em algumas situações, as empresas, em função do alto faturamento, são 
desenquadradas sem que ocorra a mudança na nomenclatura na Receita Federal. A Receita 
desenquadra a empresa, informa a mesma e esta deve efetuar a mudança do seu registro e comunicar 
a Junta Comercial, para que depois a Receita Federal modifique o seu nome. E diante de todo este 
trâmite, é que o documento hábil para a comprovação do enquadramento definitivamente é a certidão 
simplificada da Junta Comercial, documento que reúne todos os atos registrados da empresa e que 
estava disposto no edital. 
 
É sabido que em poucas ocasiões a situação acima ocorre (do nome que consta na Receita Federal 
não significar necessariamente o real porte da empresa), mas o ato do pregoeiro abriu uma lacuna na 
qual empresas que não deveriam ter um benefício legal possam indevidamente e maliciosamente (não 
juntando o documento pertinente) obter o benefício da lei. 
 
No próprio certame, verificamos que uma pessoa maliciosamente se credenciou sem poderes e para 
tentar confundir a todos, ele mesmo fez uma procuração para si lhe concedendo os poderes que lhe 
faltavam. Comprova-se, porém, que o pregoeiro deve ter atenção redobrada, e que não se pode 
acreditar na boa-fé, bem como minimizar o que diz o edital com fins de estender benefícios que as 
partes não teriam. 
 
Ora, se a empresa não leu o edital, ou se leu, intencionalmente não juntou a documentação pertinente, 
não deveria o agente público de forma parcial auxiliar a mesma, ainda mais neste caso, correndo o 
risco de auxiliar indevidamente uma empresa. 
 
Mais uma vez nos atemos ao fato de que o pregoeiro, em um ato formal, informou que aplicaria 
o edital ainda que a legislação informasse que o licitante tivesse direito a determinados 
benefícios que o edital não concede. Mas nesta situação, o mesmo procedeu de forma 
contrária, demonstrando parcialidade a determinados licitantes. 
 
Certo ainda é que, se tais empresas não tivessem o benefício da lei 123/06, a ordem das propostas, 
bem como a forma como os lances seriam feitos, ocorreria de forma totalmente diferente.  
 
Diante do que foi exposto, mais uma vez torna-se necessária a nulidade de todos os atos posteriores à 
fase de credenciamento das empresas, ou que a presente licitação seja declarada frustrada. 
 
III – DA MANIFESTAÇÃO FORMAL DE QUE A PRESENTE LICITANTE NÃO MAIS PARTICIPARÁ 
DO PRESENTE CERTAME, E SOLICITARÁ ADMINISTRATIVAMENTE A NULIDADE DOS ATOS 
OU A DECLARAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DO CERTAME COMO UM TODO 
 
Nobre pregoeiro, como advogado militante na área administrativa há mais de 10 anos, este procurador 
já participou de licitações como a presente, que alguns atos foram convalidados pela equipe de 
licitações, ainda que sem nenhuma malícia, sendo em muitos casos com o intuito até mesmo de 
beneficiar o ente público e manter o máximo de licitantes. 
 
Posteriormente, em diligências ou investigações nas quais foram detectados tais vícios, as empresas 
que venceram o certame tiveram que devolver todo o lucro recebido em ações civis públicas, e os 
empresários das empresas que participaram da fase de lances estão respondendo a processos 
criminais, em especial se estes se mantiveram inertes diante de falhas praticadas pelo ente público. 



 
 

 
 

 
Ora, neste caso é sabido que pelo menos duas licitantes foram prejudicadas diretamente (estas 
deveriam ter participado da fase de lances), que a empresa Star Tec além de não poder ter sido 
credenciada ainda teve o benefício da lei complementar 123/06 sem juntar os documentos hábeis para 
tal além de outras três empresas. Se futuramente a Ministério Público verificar qualquer vínculo, por 
menor que seja, entre qualquer uma das três empresas que foram para a fase de lances, certamente 
haverá uma investigação pelo fato de que houve conluio entre empresas com vícios claros em uma 
licitação do governo do estado. 
 
Diante de tudo o que vem acontecendo, não apenas é dever do Estado fazer uma licitação correta, 
mas É DEVER DO LICITANTE EXIGIR UMA LICITAÇÃO SEM MÁCULAS, sob o risco desta vir a ser 
futuramente prejudicada de forma drástica, e não é o que a peticionária deseja, aliás, muito pelo 
contrário.  
 
A empresa B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP nunca participou de uma licitação, somente o tendo feito 
porque o seu sócio já teve um restaurante na cidade administrativa e tem o desejo de retornar a ter um 
restaurante neste local. Contratou o presente escritório de advocacia justamente para que não venha a 
ter prejuízos de qualquer maneira, e é dever deste advogado atuar de forma transparente e alertar 
qualquer ilegalidade praticada. 
 
Então diante do exposto, vem informar expressamente que não mais participará de nenhum ato 
deste certame, de forma a evitar que futuramente qualquer autoridade pública alegue que este 
restaurante concordou com os atos que vem sendo praticados nesta licitação, ou que a 
empresa exerceu atos que convalidassem com as atitudes aqui praticadas. 
 
Pede, ainda, cópia integral do processo licitatório, bem como de todos os documentos emanados até o 
presente ato, e que recorrerá na primeira oportunidade de tudo o que foi aqui informado, bem como 
levará o presente caso para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, ao Ministério 
Público Estadual – MPMG, bem como ajuizará uma ação judicial junto ao Ministério Público de Minas 
Gerais visando a nulidade do certame. 
 
Saliente-se ainda que, na condição de ato nulo, o licitante tem a prerrogativa de manifestar-se antes 
da fase com fins de minimizar os efeitos do ato nulo, e mais: que o pregoeiro detém a prerrogativa de, 
desde já, acatar esta petição e expedir um ato com fins de evitar atos administrativos desnecessários, 
com gastos ao erário e uma notória perda de tempo aos funcionários públicos estaduais, que já são 
extremamente assoberbados de trabalho. 
 
Mais uma vez reitera-se que não faz tal ato para conturbar o feito, mas com o fim único a exclusivo de 
deixar transparente a sua intenção de auxiliar na prestação administrativa e tornar o processo o mais 
claro possível, evitando qualquer problema futuro. 
 
IV – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Diz a lei 8.666/93: 

 
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 



 
 

 
 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

(...) 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 

estritamente vinculada. 

 

É patente e confessado em ata que no caso em tela, a equipe de licitações infringiu o edital na fase de 

credenciamento. 

 

Neste sentido, diz a doutrina: 

 
O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes quanto a 

administração que o expediu. É impositivo para ambas as partes e para todos os interessados na licitação.1  

 

Mais adiante, o mesmo autor assim determina: 

 
O edital é o instrumento através do qual a Administração Pública leva ao conhecimento público a abertura 

da concorrência ou tomada de preços, fixa as condições de sua realização e convoca os interessados para 

a apresentação de duas propostas. Vincula inteiramente a Administração e os proponentes às suas 

cláusulas. Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém do edital, porque é a lei interna da concorrência e 

da tomada de preços.2  

 

Adilson de Abreu Dallari também ensina a respeito: 

 
O edital há de ser completo, de molde a fornecer uma antevisão de tudo que possa vir a ocorrer no decurso 

das fases subsequentes da licitação. Nenhum licitante pode vir a ser surpreendido com coisas, exigências, 

transigências, critérios ou atitudes da Administração que, caso conhecidas anteriormente, poderiam afetar a 

formulação de sua proposta. Com extraordinária e raríssima felicidade já observou o eminente 

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Fernandes Filho: “A única surpresa que o 

licitante deve ter, a meu ver, no procedimento licitatório, é aquele que ele deve, necessariamente, 

experimentar, diante da moralidade do procedimento, quando se abrem as propostas dos outros 

concorrentes.3 

 

A lapidar afirmativa do Desembargador José Fernandes Filho consolidou-se em clássica 

jurisprudência: 

 
Mandado de Segurança – Procedimento – Licitação – Edital – Direito Líquido e Certo. A licitação vem 

propiciar à Administração selecionar a proposta mais vantajosa e aos licitantes igual oportunidade de 

concorrerem. O edital, lei interna a regular o procedimento, deve conter todas as condições, bem 

como os critérios a serem observados no julgamento, não sendo admissível sejam os concorrentes 

surpreendidos com critérios dos quais não tinham conhecimento. A igualdade de tratamento entre os 

 
1 Meirelles, Helly Lopes. Licitação e contrato administrativo. 11ª ed. São Paulo; Malheiros, 1996, pág. 27 
2 Meirelles, Helly Lopes. Licitação e contrato administrativo. 11ª ed. São Paulo; Malheiros, 1996, pág. 110 
3 Dallari, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 1997, p.92. 



 
 

 
 

licitantes é princípio constitucional que desatendido constitui um desvio de poder, reparável pelo Mandado 

de Segurança. (TJPR – Reex Nec. 40/83 – exposto no livro: Motta, Carlos Pinto Coelho. 

Eficácia nas Licitações e Contratos. 12ª ed. Belo Horizonte; Del Rey, 2011, pág. 118). 

 

Diante do exposto através da doutrina e jurisprudência, torna-se claro que não poderia o pregoeiro, em 

hipótese alguma, tentar convalidar um ato que infringiu diretamente o edital. Diante do erro praticado, 

deve o ato ser declarado nulo. 

 

V – CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos e fundamentos supra elencados, vem requerer a empresa licitante: 
 

• Receba a presente petição e publique a mesma; 
 

• Seja declarados nulos todos os atos após a fase de credenciamento, ou que seja declarado 
frustrado o presente certame. 
 

• Requer cópia integral do presente processo, bem como de todos os atos e e-mails enviados 
para este pregoeiro sobre o presente processo licitatório, nos moldes da lei da transparência e 
da Constituição da República. 
 

• Requer manifestar desde já que a empresa não mais participará de nenhum ato deste 
certame, acaso este não seja declarado nulo ou frustrado. 
 

• Os dados para resposta à presente peça, atendendo ao edital, são: 
 

B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP, (nome fantasia RESTAURANTE MERITÍSSIMO) pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 25.021.082/0001-81. 

 

Rodrigo Bento Moreira (representante legal da empresa – advogado constituído).  
 
Escritório profissional na Rua Irlanda, nº 288, bairro Itapoã, Belo Horizonte/MG, CEP 31.710-
010. 
 
Telefone para contato: (31) 98666-1901 ou (31) 3484-1693 
 
Email: bentoebacelete@gmail.com 
 

 
  Estes os termos, pelos quais pede e espera deferimento. 

    
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2020. 
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Rodrigo Bento Moreira 

Advogado – OAB/MG 97.499 

B&S ALIMENTOS EIRELI - EPP 

 

 

 

 

 


