
Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 
 

Estado de Minas Gerais 
 

 

 

JULGAMENTO DE RECURSO  

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2022 

CREDENCIAMENTO  Nº 003/2022 

 

OBJETO: O presente edital de credenciamento tem por objetivo é o credenciamento de 

pessoas jurídicas e físicas, para atuarem como oficineiros/instrutores, para atender as 

oficinas e programas pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer, nas atividades  de  formação,  capacitação  e  instrução  dos  seus  usuários, 

Capoeira, Canto/Coral, Dança de Salão, Samba/Gafieira, Pilates, Aula de Percursão, Ballet, 

Jazz, Danças Urbanas, Teatro, Artes Cênicas, Futebol de campo, Futebol Society, Artesanto, 

Artes Marciais, Volei, Ginástica Artística, Funcional, Caminhada, Basquete, Trilha, Atividade 

Circense 

ASSUNTO: Análise, pela Pregoeira, dos recursos apresentado pelos seguintes 

proponentes: 

 

- Proponente 001 – Leonardo Luiz Pereira 09548707608  

- Proponente 004 – Paulo Sérgio Leite 07448552686  

- Proponente 006 – Giovana Manicucci Komatsu Cirnon 13396735608  

- Proponente 010 – Michelle Pinto Araújo 11879278642  

- Proponente 012 – Matheus de Oliveira Souza  

- Proponente 015 – Andreia Aparecida dos Santos 05150128003  

- Proponente 017 – Leonardo José da Rocha  

- Proponente 018 – Rosimeire Cardoso 06895064656  

- Proponente 019 – Daniele de Fátima Soares  

- Proponente 020 – Pablo Felipe Messias Amariolo  

- Proponente 021 – Pâmela Verazzeni de Cardoso  

- Proponente 022 – Seletra Treinamento e consultoria LTDA ME 

- Proponente 023 – Huelton Tavares Ferreira  

- Proponente 028 – Rildo Rimenes dos Reis  

- Proponente 029 – Adriano Luiz dos Ramos  

 

 

__________________________________________________________________________  
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1 – RELATÓRIO E ALEGAÇÕES DOS RECORRENTES:  

Trata-se de recurso administrativo, interposto pelos proponentes, alegando em suma: 

 - Proponente 001 – Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerado Habilitado;  

- Proponente 004 – Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerado Habilitado;  

- Proponente 006 – Apresentou recurso alegando que MEI não possui Contrato social ou 

estatuto e que não foi oportunizado o prazo para juntar declaração de experiência 

profissional, alegando ser regular a inscrição para Instrutora de Caminhada. Quanto ao 

credenciamento para instrutor de funcional em nada se manifestou; 

- Proponente 010 – Apresentou recurso alegando que a exigência do item 6.2.1, alínea “p” 

é facultativa, podendo ser apresentado declaração de experiência ou certificado de 

conclusão de curso, o que fora entregue. 

- Proponente 012 – Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerado Habilitado; 

- Proponente 015 – Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerada Habilitada; 

- Proponente 017 – Não apresentou recurso quanto ao credenciamento, sendo considerado 

Inabilitado a ser credenciado; 

- Proponente 018 – Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerada Habilitada, quanto a falta da 

documentação exigida no item 6.2.1, alínea “f”, ocorreu um erro material devendo ser 

retificado, visto que consta a referida documentação nos documentos de credenciamento; 

- Proponente 019 – Não apresentou recurso quanto ao credenciamento, sendo considerada 

Inabilitada a ser credenciada; 

- Proponente 020 - Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerado Habilitado; 

- Proponente 021 - Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerada Habilitada; 

- Proponente 022 - – Não apresentou recurso quanto ao credenciamento, sendo 

considerada Inabilitada a ser credenciada; 

- Proponente 023 - Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerado Habilitado; 

- Proponente 028 - Apresentou intempestivo, sendo portanto, considerado Inabilitado; 

- Proponente 029 - Apresentou dentro do prazo estipulado a documentação conforme 

exigido no item 6.2.1, alínea “p” , sendo portanto, considerado Habilitado; 
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Verifica-se a regularidade e a tempestividade dos recursos aviados.  

Em síntese, esse é o relatório. Passo à análise.  

 

 

3 – DA ANÁLISE DO RECURSO:  

 

Em se tratando de licitações para órgãos e entidades da Administração Pública cabe 

ressaltar, “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”. Assim, a Administração Pública somente atenderá aos objetivos 

fixados na Lei 8.666/93 se, em isonômicas condições (para os licitantes), selecionar a 

proposta que, do ponto de vista técnico e econômico, melhor atenda às suas necessidades. 

Impende repisar que elas caracterizam ato administrativo formal, assegurado a todos 

quantos participem o direito público subjetivo à fiel observância do procedimento 

estabelecido na Lei 8.666/93 e dos 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. 

Inicialmente, observamos que o presente procedimento licitatório esteve atento aos 

preceitos que, legalmente, regem a matéria.  

Conhecido o recurso. Vejamos. No tocante às alegações da Proponente. 006, 

analisando os argumentos apresentados e análise do edital, verificou-se que de fato o 

critério para a apresentação de contrato social ou estatuto é subjetivo, visto que a MEI não é 

obrigatório ter tal documentação, juntou também a declaração exigida no item 6.2.1, alínea 

“p”, sendo portanto, considerado Habilitado para instrutora de Caminhada. Quando ao 

credenciamento para instrutora de funcional, permanece Inabilitada, visto não ter 

apresentado recurso para o credenciamento.  a procedência da alegação, estando, portanto 

provido os recursos apresentado. Proponente 010, quanto à apresentação de certificado de 

conclusão de curso ser equivalente à declaração de experiência profissional, de fato o edital 

facultou a comprovação através de certificado de conclusão de cursos iguais ou pertinentes, 

sendo, portanto, considerada Habilitada a ser credenciada.; Proponentes 001, 004, 012, 

015, 018, 020, 021, 023 e 029, apresentaram dentro do prazo estipulado para diligência o a 

documentação exigida  no item 6.2.1, alínea “p”, sendo, portanto considerados Habilitados. 
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  4 – CONCLUSÃO:  

Tecidas as considerações, decido pelo não acolhimento e pela procedência dos 

recurso e diligências apresentados pelos proponentes 001, 004, 010, 012, 015, 018, 020, 

021, 023 e 029. 

Quanto ao recurso apresentado pela proponente 006, julgo procedente o recurso 

apresentado quanto ao credenciamento de instrutora de caminhada, e improcedente quanto 

ao de instrutora de funcional visto não ter apresentado recurso para tal prestação de 

serviços. 

Os Proponentes 017, 019, 022 e 029, não apresentaram recurso, sendo 

considerados Inabilitados a serem credenciados. 

 

 

Visconde do Rio Branco, 19 de maio de 2022. 

 

 

Jordana Teixeira da Luz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Visto da Procuradoria: 


