
CNPJ: 23.361.387/0001-07 - Razão Social/Nome: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 
 
INTENÇÃO DE RECURSO: 
 
Registramos intenção de recurso por Apresentar comprovação via atestado de consolidadoras onde será 
apresentado em peça recursal. 
 
RECURSO : 
 
ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E AUTORIDADE SUPERIOR DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS 
 
Pregão Eletrônico º 02/2020 
Processo nº 034/2020 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO BRASITUR EVENTOS E TURISMO 
 
 
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 23.361.387/0001-
07, com sede na QS 03 LOTE 03 SALA 716 TORRE SUL ED. PATIO CAPITAL, BRASILIA-DF CEP 71.953-000, 
vem, tempestivamente, por seu representante legal que esta subscreve, perante V. Exa., apresentar: 
 
________________________RECURSO ADMINISTRATIVO_________________ 
 
I – DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA BRASITUR 
EVENTOS E TURISMO 
 
 
O(a) pregoeiro(a) aduz que a documentação de habilitação da recorrente está irregular e desclassificou a 
empresa: 
Recusa da proposta. Fornecedor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 23.361.387/0001-07, 
pelo melhor lance de R$ 0,0100. Motivo: Verificamos as documentações de habilitações, e constatamos ausência 
de documentação do item 13.3 do Edital. 
 
DA NECESSIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DO RESULTADO 
 
Inconformada com o resultado do processo licitatório, expõe as seguintes razões: 
 
 
DA COMPRAVADA CAPACIDADE TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
Em primeiro lugar, a vencedora apresentou toda documentação comprobatória de sua condição financeira, sine 
qua non para a habilitação. Vejamos: A empresa apresentou habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. 
 
 
A Brasitur informa também que esta de acordo com o que se pede o edital e a lei de micro e pequenas empresas, 
assim não tendo justificativa cabível para ser desclassificada. O excesso de zelo não prevalece nas licitações, 
onde o TCU orienta os órgãos a sempre aumentar a competitividade, assim podendo obter o melhor preço. A 
Brasitur deixa bem claro atendeu todas as condições de habilitação, que toda a documentação de habilitação foi 
anexada anteriormente a data da licitação no sistema comprasnet, com toda a parte de habilitação estando OK 
pelo SICAF e condições da habilitação. 
 
Em item alocado na parte de habilitação do certame é exigido do licitante: 
 
13.3. Comprovação de que a licitante está credenciada com as companhias aéreas, TAM, GOL e AZUL, e que se 
encontra em situação regular pronta para operar imediatamente. Essa comprovação deve estar datada dos 
últimos 60 (sessenta) dias. 
 
A empresa Brasitur Eventos e Turismo apresentou os Atestado da FlyturGAPNET onde esse atestado comprova 
que a empresa está em situação regular com todas as CIAS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, onde a 
FlyturGapNet pode substituir o atestado das CIAS AEREAS, esse mesmo atestado não possui data de validade, 
por ser dessa Consolidadora, ainda assim apresentamos também o atestado da empresa REXTUR advance e seu 
certificado IATA atualizado e com data de 29 de maio de 2020, assim comprovando que a BRASITUR é 
possuidora de credito e está regular com as CIAS AEREAS. 



 
Ainda sim o edital diz que qualquer documento necessário para complementar a documentação será solicitado via 
chat pelo pregoeiro onde, juntamente com a proposta deve ser apresentado, algo que não ocorreu, onde 
poderíamos ter anexado novamente os documentos que fosse necessário: 
 
13.7.3. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já 
apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão, mediante solicitação 
do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance. 
 
Então caso o pregoeiro tivesse alguma duvida ou diligencia sobre a documentação e se a empresa realmente 
possui credito com as CIAS AEREAS, deveria ter solicitado diligencia para empresa, onde apresentaríamos os 
devidos contratos com os fornecedores, assim comprovando nossa documentação que é toda regular. 
 
 
O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 determina quais os princípios constitucionais pautam a atuação da 
Administração Pública Brasileira, entre eles os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
publicidade e eficiência. Esses postulados normativos são aplicados uma vez que os recursos públicos devem ser 
utilizados de forma racional, visando atingir o interesse público. 
 
No que diz respeito à documentação exigida, o art. 27 da referida Lei 8.666/93 determina que os interessados 
devem demonstrar: (I) a habilitação jurídica, (II) a qualificação técnica, (III) a qualificação econômico-financeira, 
(IV) a regularidade fiscal e trabalhista, e o (V) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, referente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos. 
Desse modo, a Administração Pública não deve formular requisitos excessivos que acabam desviando do objetivo 
principal do certame, afinal as imposições devem ser pautadas visando o interesse público. Ademais, as 
exigências desnecessárias à garantia da obrigação tornam o procedimento licitatório mais formalista e burocrático, 
além de infringir o artigo supracitado (DI PIETRO, 2013, p. 422). 
Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (2010, p. 332), as exigências habilitatórias não podem 
exceder os limites da razoabilidade, além de não ser permitido propor cláusulas desnecessárias e restritivas ao 
caráter competitivo. Elas devem fixar apenas o necessário para o cumprimento do objeto licitado. 
 
Outrossim, a Administração tem a finalidade de garantir maior competitividade possível à disputa, e por esse 
motivo, a Lei nº 8.666/93 proíbe qualquer condição desnecessária. Exigências consideradas supérfluas podem 
indicar o direcionamento da licitação para favorecer determinadas pessoas ou empresas. Por essa razão, admite-
se tão somente que sejam exigidos os documentos estabelecidos nos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666/93. 
A fim de alcançar uma proposta mais vantajosa, a Administração deve observar os princípios da isonomia e o da 
livre concorrência, sendo vedadas cláusulas ou condições que estabeleçam preferências irrelevantes ao objeto do 
contrato e que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame, conforme dispõe o inciso I, § 1º, do art. 3º 
da Lei nº 8.666/93: 
 
Art. 3º, § 1º: É vedado aos agentes públicos: 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 
12 deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 
 
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO JÁ SE MANIFESTOU SOBRE AGENCIAS QUE TRABALHAM ATRAVES 
DE CONSOLIDADORAS: 
 
Num ramo de extrema concorrência como o das agências de turismo, incluir cláusula passível de restringir a 
competitividade do certame, culmina por malferir frontalmente os princípios da isonomia e da seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração, positivados no art. 3º, da Lei nº 8.666/931, além da vedação expressa à 
inclusão de cláusulas que comprometam o caráter competitivo da licitação, prevista no inciso I do artigo 
supracitado. 
 
O Tribunal de Contas da União tem posicionamento pacífico com relação à impossibilidade de criação de 
encargos específicos às empresas “consolidadas” de modo a restringir sua participação na licitação. Vejamos os 
excertos abaixo: 
 
1Art. 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. 
 
§ 1o É vedado aos agentes públicos: 
 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 
12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 
 
(…) 8. De fato, exigências que findam por obstruir a participação de agências de viagens ‘consolidadas’, como é o 
caso da empresa representante (que juntou aos autos cópia do contrato assinado com a Intervisa Brasiliense 
Agência de Viagens Ltda., sendo esta viagens ‘consolidadas’, como é o caso da empresa representante (que 
juntou aos autos cópia do contrato assinado com a Intervisa Brasiliense Agência de Viagens Ltda., sendo esta a 
agência de viagem ‘consolidadora’), prejudicam o caráter competitivo do certame. 
Este Tribunal já reconheceu, em licitação realizada por sua área administrativa (Tomada de Preços n.º 4/96), a 
legalidade da participação de agências de viagens ‘consolidadas’. (Acórdão n.º 1.677/2006-TCU-Plenário, Relator 
Ubiratan Aguiar, Data da Sessão: 13/9/2006 – Ordinária) (…) 9. Consoante constou da manifestação da 
Consultoria Jurídica desta Casa à época, em decorrência de contrato assinado entre ‘consolidada’ e 
consolidadora’, a agência de viagem ‘consolidada’ fica autorizada a assumir diversos compromissos comerciais, 
‘valendo-se para tanto da prerrogativa sinalagmática adquirida junto à consolidadora, vez que esta segunda 
empresa, por ser a repassadora dos bilhetes aéreos, respalda a relação mercantil firmada e consolidada, e o meio 
consumidor’. Ademais, ressaltou a Conjur que ‘Este tipo de parceria autoriza a empresa consolidada 
a representar comercialmente a consolidadora’. Nesse contexto, diversas das exigências devem ser supridas por 
declarações expedidas em nome da ‘consolidadora’, uma vez que é dela o relacionamento direto com as 
companhias aéreas. 13. O art. 5º do Decreto nº 84.934/80, que “Dispõe sobre as atividades e serviços das 
Agências de Turismo, regulamenta o seu registro e funcionamento e dá outras providências”, estabelece que as 
agências de turismo só poderão funcionar no País após serem registradas na Embratur. O citado dispositivo 
regulamentar não exige a obrigatoriedade de filiação a outras associações e/ou entidades de classe, como as 
mencionadas na representação em tela: International Air Transport Association - IATA, Associação Brasileira de 
Agências de Viagem - ABAV, Sindicato das Empresas de Turismo - SINDETUR e Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias – SNEA. Assim, a exigência editalícia de que as licitantes fossem filiadas às mencionadas 
entidades extrapola o texto legal e afigura-se restritiva ao caráter competitivo do certame ora examinado. (…) 
“1.1.1. abstenha-se de exigir filiação em associações e/ou entidades de classe, como a International Air Transport 
Association (IATA) e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA), de modo a não restringir o caráter 
competitivo da licitação e a atender ao disposto nos arts. 5º do Decreto n. 84.934/1980 e 30 da Lei n. 8.666/1993; 
(…) 1.1.2. observe que as exigências relativas à habilitação de agências podem ser supridas por suas agências 
consolidadoras, consoante Acórdão 1677/2006. (Acórdão n.º 3.379/2007-TCU-Primeira Câmara, Relator Marcos 
Bemquerer, Data da Sessão: 30/10/2007 – Ordinária) 
 
Veja ainda que, tal exigência também viola o princípio da competição relaciona-se à competitividade, às cláusulas 
assecuratórias da igualdade de condições a todos os concorrentes O inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 
ressalta ser vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. O 
inciso II do mesmo parágrafo possui resquício dessa vedação ante a proibição de se estabelecer tratamento 
diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras 
e estrangeiras. 
Qualquer cláusula que favoreça, limite, exclua, prejudique ou de qualquer modo fira a impessoalidade exigida do 
gestor público poderá recair sobre a questão da restrição de competição. Conforme o Tribunal de Contas, não se 
admite a discriminação arbitrária na seleção do contratante, sendo insuprível o tratamento uniforme para situações 
uniformes, tendo em vista que a licitação se destina a garantir não só a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, como também a observância do princípio constitucional da isonomia. Acórdão 1631/2007 Plenário 
(Sumário). 
Dessa forma, qualquer exigência qualitativa ou quantitativa que, de algum modo, sob qualquer ângulo, restrinja a 
competitividade deve ser rechaçada. Inclusive, a mera omissão de informações essenciais poderá ensejar a 
nulidade do certame, como já deliberou o TCU (Acórdão 1556/2007 Plenário). Assim, a presente cláusula macula 
por várias razões este certame, e merece por parte deste nobre órgão a sua exclusão visto que é 



estimado prezar pelo princípio da legalidade e busca pela ampla competitividade. 
- DA CONCLUSÃO Diante do exposto,  Solicitamos que com base nas razões recursais, que essa Comissão de 
Licitação reconsidere sua decisão e seja julgado provido o presente recurso, com efeito de habilitar a empresa 
BRASITUR EVENTOS E TURISMO; E, na certeza de poder confiar na sensatez dessa Administração, assim 
como, no bom senso da autoridade que lhe é superior, interpõe-se estas Razões, as quais certamente serão 
deferidas, estabelecendo-se a ordem e o Direito, sob pena de encaminhamento do instrumento para o respectivo 
Tribunal de Contas e Ministério Publico, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais. 
 
 
Brasília/DF, 02 de julho de 2020. 
 
Brasitur Eventos e Turismo LTDA 
Michelle Lemos Trindade Sousa 
CPF 008.969.461-93 
Diretora 
 
- CONTRARRAZÃO DO FORNECEDOR: 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS 
CORPORATIVOS EIRELI 
 
CONTRARRAZÃO : 
 
AOS CUIDADOS DO PREGOEIRO DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 DO CRF/MG - 
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
14.278.276/0001-40, sediada na Rua dos Inconfidentes, nº 867, 2º andar, Savassi, CEP 30140-120, Belo 
Horizonte (MG), por seu sócio administrador e advogados devidamente constituídos, vem perante Vossa 
Senhoria, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme abaixo transcritos os 
fatos e fundamentos. 
 
DOS MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 
A contrarrazoante participou do Pregão Eletrônico nº 02/2020 que tinha por objeto fornecimento de passagens 
aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, compreendendo a 
reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, endosso, reembolso e demais serviços correlatos, 
conforme especificações contidas no instrumento convocatório. 
 
Ocorre que a empresa recorrente BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA solicita sua reclassificação alegando 
estar em conformidade com as exigências editalícias, bem como a empresa WEBTRIP AGÊNCIADE VIAGENS E 
TURISMO EIRELI solicita reclassificação alegando que houve erro de digitação. Contudo, não assiste razão às 
recorrentes. 
Veja-se que a empresa Brasitur não atende o item 13.3 do Edital, pois mesmo que a consolidadora emita atestado 
próprio para a agência consolidada, não significa que a consolidadora está regularizada com as companhias 
aéreas referente a crédito. 
 
Deve ser mantida a inabilitação da recorrente conforme previsão do edital: 
 
“ 
13.3. Comprovação de que a licitante está credenciada com as companhias aéreas, TAM, GOL e AZUL, e que se 
encontra em situação regular pronta para operar imediatamente. Essa comprovação deve estar datada dos 
últimos 60 (sessenta) dias. 
“ 
 
Nesse sentido: 
 
“ 
ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – Ausência dos documentos exigidos no Edital de Licitação – Segurança 
denegada – Observância do art. 37, XXI, da CF – Obrigação da administração de observar os requisitos de 
igualdade de condições a todos os concorrentes e legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência – Segurança denegada – Recurso improvido.” (994061556110 SP, Relator Burza Neto; data do 
julgamento 12/05/2010; 12ª Câmara de Direito Público; data da publicação 19/05/2010). 
“ 
Desta maneira, observando o descumprimento do edital e primando pela igualdade, legalidade, impessoalidade e 
moralidade de condições a todos os concorrentes do certame, requer-se a manutenção da inabilitação a empresa 
recorrente. 



Em relação a empresa Webtrip, evidente que deixou de atender o item 1.3 do edital, que se refere a 
desclassificação de propostas com taxa zero ou negativa, conforme abaixo: 
 
“ 
1.3. A licitação terá como critério de julgamento o MENOR PREÇO, aferível mediante menor taxa de 
agenciamento de viagens, reservas e faturamento de hotéis, tendo como base para lances, o valor de referência 
de R$ 0,34 (trinta e quatro centavos). Não será aceito valor zero ou taxa negativa. 
“ 
Verifica-se que a proposta anexada não contém valor da taxa de agenciamento, o que se entende que não seria 
cobrada taxa, ou seja, zerada. 
Além disso, a licitante Webtrip descumpriu o subitem 7.3 do Edital, que refere-se a desclassificação das propostas 
que não estejam em conformidade com o estabelecido em Edital, ou seja, a recorrente não apresentou proposta 
conforme o modelo solicitado, não se atentou aos detalhes mais importantes: os preços. 
Se a Administração tivesse aceitado produtos que não atendem as especificações estaria descumprindo as 
previsões do próprio edital: 
 
“ 
7.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não sejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentarem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) e Modelo da Proposta 
(Anexo II). 
“ 
Sendo assim, primando pelos princípios da vinculação ao edital, isonomia e, sobretudo, da legalidade, requer a 
manutenção da recusa da proposta da recorrente, pelo desatendimento às especificações exigidas no edital ou, 
caso a Administração entenda que as especificações são insignificantes que os itens em questão sejam 
cancelados, lançado novo edital com novas especificações técnicas. 
 
 
DO DIREITO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA PARA MANTER A 
DECISÃO DO PREGOEIRO  
 
Se as alegações das recorrentes forem providas, a Administração o fará atentando contra as normas editalícias. 
Em casos análogos a este, onde há irregularidade e principalmente o desrespeito às determinações do edital, a 
jurisprudência é uníssona em reconhecer a OBRIGATORIEDADE em seguir os estritos mandamentos editalícios, 
sob pena de incorrer em ilegalidade, veja-se: 
 
“ 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. 
REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE 
DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito 
editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta 
exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas 
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia 
autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o 
documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal 
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não 
a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi 
a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os 
licitantes 
“ 
 
E mais: 
 
“ 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem 
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que 
não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da 
preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É 
imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não 
poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 
“ 



A licitação é o procedimento administrativo no qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 
para o contrato de interesse público, desenvolvendo-se através de sucessões ordenadas de atos vinculantes para 
a Administração e para os licitantes, propiciando igualdade de tratamento e oportunidade a todos os interessados 
como fator de eficiência e moralidade dos negócios administrativos. 
Para tanto, necessária formalização dos diversos procedimentos instituidores do processo de licitação à busca da 
contratação mais vantajosa aos cofres públicos, espelhados sempre no menor preço ofertado em relação direta ao 
objeto comum a ser licitado e, posteriormente, contratado pela Administração Pública, sempre na mais pura e 
irrestrita vinculação desde procedimento às normas contidas no Edital. 
“ 
 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro salienta que “Princípio da vinculação ao instrumento convocatório é essencial cuja 
inobservância enseja nulidade do procedimento”. Referido princípio, além de mencionado no art. 3º da Lei nº. 
8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado no art. 41, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Na mesma linha, o art. 43, V, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos exige que o julgamento e classificação das propostas sejam de acordo com 
os critérios de avaliação constantes no edital. 
Segundo o ensinamento de Meirelles: 
 
“ 
“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a 
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou 
na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e proposta em desacordo 
com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como 
a Administração que o expediu (art. 41).” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 256-257) 
“ 
 
O princípio da vinculação ao ato convocatório dirige-se tanto à Administração, como aos licitantes, posto que estes 
não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório. Nessa mesma toada, ainda segundo a 
administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro “se os licitantes classificados deixarem de apresentar a 
documentação exigida ou apresentá-las em desacordo com exigido no edital, estas imperiosamente deverão ser 
inabilitadas e desclassificadas, nos termos do art. 43, inc. II c/c art. 48, inc. I, todos da Lei Federal nº. 8.666/93”. 
Nesse sentido, assim prevê o caput do art. 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93: 
 
“ 
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”. 
“ 
 
A previsão legal acima é crucial para a interpretação e aplicação dos preceitos regentes da licitação. As soluções 
para os casos enfrentados pela Administração Pública devem ser compatíveis com os princípios jurídicos ali 
expressos, sendo imperiosa a invalidação das decisões que lhes contrariarem. Caso não haja a observância aos 
ditames desses relevantes preceitos, a validade do processo fica comprometida, tornando imperiosa sua 
desconstituição. 
Não é outra a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
“ 
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao Princípio implica 
em ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 
insurgência a todo sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” 
“ 
 
Nessa perspectiva, José dos Santos Carvalho Filho afirma que o legislador pátrio, ao instituir o procedimento 
licitatório, inspirou-se, fundamentalmente, na moralidade administrativa e na igualdade de oportunidades àqueles 
interessados em contratar: 
 
“ 
"Erigida atualmente à categoria de princípio constitucional pelo art. 37, caput, da CF, a moralidade administrativa 
deve guiar toda a conduta dos administradores. A estes incumbe agir com lealdade e boa-fé no trato com os 
particulares, procedendo com sinceridade e descartando qualquer conduta astuciosa ou eivada de malícia. A 
licitação veio prevenir inúmeras condutas de improbidade por parte do administrador, algumas vezes curvados a 
acenos ilegítimos por parte dos particulares, outras levadas por sua própria deslealdade para com a Administração 



e a coletividade que representa. Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por determinado particular. Nesse 
ponto a moralidade administrativa se toca com o próprio princípio da impessoalidade , também insculpido no art. 
37, caput, da Constituição, porque, quando o administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso 
facto, dispensando tratamento impessoal a todos. 
Outro fundamento da licitação foi a necessidade de proporcionar igualdade de oportunidades a todos quantos se 
interessam em contratar com a Administração, fornecendo seus serviços e bens (o que é mais comum), ou 
àqueles que desejam apresentar projetos de natureza técnica, científica ou artística. A se permitir a livre escolha 
de determinados fornecedores pelo administrador, estariam alijados todos os demais, o que seria de lamentar, 
tendo em vista que, em numerosas ocasiões, poderiam eles apresentar à Administração melhores condições de 
contratação. CUMPRE, ASSIM, PERMITIR A COMPETITIVIDADE ENTRE OS INTERESSADOS, ESSENCIAL AO 
PRÓPRIO INSTITUTO DA LICITAÇÃO”. 
“ 
 
Não é outro o entendimento da jurisprudência: 
 
“ 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO PELO 
PREGOEIRO. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. ART. 4o, 
XVII, DA LEI Nº 10.520/02. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. No caso dos autos, a empresa autora externou 
imediata e motivadamente a sua intenção de manejar o recurso no processo licitatório, afirmando que a licitante 
vencedora descumpriu as regras do edital. No entanto, a pregoeira rejeitou a intenção de recurso, sob o 
fundamento de que a licitante vencedora afirmou atender todas as exigências do edital. Evidenciada a intenção de 
recorrer, a ré ́ deveria ter concedido o prazo legal de 03 (três) dias para complementação das razões do recurso, a 
fim de assegurar o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal administrativo à 
demandante. Tendo em vista que o prazo para apresentação das razões recursais de 03 (três) dias não foi 
concedido, violando princípios constitucionais, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que 
rejeitou a intenção de recorrer da empresa autora. APELREEX 00002150720104058000, Desembargador Federal 
José Maria Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data:12/09/2013 - Página::144.) 
 
“ 
 
É fato que quando a Administração estabelece no edital as condições para participar da licitação e as cláusulas 
essenciais do futuro contrato, passando os interessados a apresentação de suas respectivas propostas com base 
nos elementos específicos do edital. 
Nesse diapasão, José Afonso da Silva assevera que “se for aceita proposta ou celebrado contrato com 
desrespeito às condições previamente estabelecidas no edital, burlados estarão os princípios da licitação, em 
especial o da igualdade entre licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos e condições do edital poderá ser 
prejudicado pela melhor proposta apresentada por outros que o desrespeitou”. 
Ora, o texto legal não comporta interpretação extensiva. O cumprimento das cláusulas do edital obriga a 
Administração a manter sua decisão de manter a desclassificação das recorrentes. Desta forma, é à medida que 
se impõe. 
 
DA OBRIGATÓRIEDADE DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 
 
O princípio do julgamento objetivo busca afastar o discricionarísmo no julgamento das licitações, assim, fazendo 
com que os julgadores atendam ao critério fixado pela Administração, desta forma seguindo os critérios 
estabelecidos conforme definidos no edital. 
 
Veja-se o magistério de Joel de Menezes Niebuhr em seu livro “Licitação Pública e Contrato Administrativo” de 
2015: 
 
“ 
Sem embargo, o julgamento objetivo agrega-se ao instrumento convocatório, pois os critérios do julgamento nele 
estão previstos. Nesse desígnio, o julgamento objetivo é aquele que se dá na estrita conformidade dos parâmetros 
prefixados no edital. Para tanto, o instrumento convocatório não pode prestigiar critério subjetivos. Destarte, são 
vedadas disposições que permitam ao órgão administrativo levar em conta distinções pessoais que provenham de 
seus agentes. O princípio do julgamento objetivo está adstrito também ao princípio da impessoalidade, uma vez 
que a licitação se conforma ao interesse público. Dessa forma, também o é à isonomia, que, em dilatado aspecto, 
proíbe distinções relativas à esfera pessoal de quem quer que seja. Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld preleciona 
que “o julgamento objetivo obrigando a que a decisão seja feita a partir de pautas firmes e concretas, é princípio 
voltado à interdição do subjetivismo e do personalismo, que põem a perder o caráter igualitário do certame”. Na 
realidade, tanto o princípio do julgamento objetivo, quanto o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
se completam e ambos se encontram no princípio da isonomia, visto que constituem garantias formais dos 



particulares em relação à Administração Pública, fazendo com que o certame do início ao fim se deite sob os 
critérios claros e impessoais”. 
 
“ 
 
Em complemento: 
 
“ 
“Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas. É 
princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie em fatores concretos pedidos pela Administração, em 
confronto com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa afastar o 
discricionaríssimo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao critério prefixado pela 
Administração, com o que se reduz e se delimita a margem de valoração subjetiva, sempre presente em qualquer 
julgamento (arts. 44 e 45). ” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 272). 
“ 
 
E ainda: 
 
“ 
Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos 
definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. Afasta a possibilidade de o 
julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em 
benefício da própria Administração. (Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos. Licitações e 
Contratos. 4ª edição. DF. 2010, p. 29). 
“ 
 
Desta forma, a Administração e licitantes são obrigados a obedecerem às regras do edital, sendo que os 
documentos de habilitação apresentados pelas empresas também devem estar de acordo com o estabelecido no 
edital. Neste caso o edital exigia “não será aceito valor zero ou taxa negativa e a comprovação de que a licitante 
está credenciada com as companhias aéreas, TAM, GOL e AZUL, e que se encontra em situação regular pronta 
para operar imediatamente”, sendo que por este motivo a decisão da administração não pode ser alterada. 
Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se 
afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 
estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou 
instrumento congênere. 
 
DOS PEDIDOS 
 
Receber as contrarrazões ao recurso administrativo e, ao final, seja mantida a desclassificação da recorrente. 
 
Nestes termos pede deferimento.  
SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI  
 
CNPJ: 07.340.993/0001-90 - Razão Social/Nome: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 
 
INTENÇÃO DE RECURSO: 
 
Registramos intenção de recurso em decorrência da injusta desclassificação/inabilitação da empresa, por mero 
erro material, uma vez que o órgão licitante deveria ter diligenciado junto à empresa, pois sua proposta foi 
cadastrada no sistema, não havendo dúvidas quanto a isso. Dessa forma, através do recurso, mostraremos o 
entendimento jurisprudencial majoritário acerca dessa situação. 
 
RECURSO: 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG,  
Pregão Eletrônico n° 002/2020 
 
Webtrip Agência De Viagens E Turismo Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 
07.340.993/0001-90, com sede a rua Humberto Morona, nº 185, Cristo Rei, CEP: 80050-420, Curitiba – Paraná, 
neste ato representada por seu representante legal , Dr. Rafael Lourenço da Silva, OAB/PR 95.619, na forma da 
legislação vigente e de acordo com o Edital de Licitação, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO com fulcro no 
artigo 109, inciso I, alínea “a” e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, exercendo seu Direito de Petição, 
assegurado no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o ato da Pregoeira do CRF/MG 
que desclassificou erroneamente a proposta da empresa WEBTRIP sob a alegação de que a proposta anexada no 



sistema, não continha o valor da taxa de agenciamento, ato este que está equivocado e que fere o Ordenamento 
Jurídico Pátrio, conforme será demonstrado pelas razões recursais a seguir expostas: 
 
1. DOS FATOS. 
 
Em apertada síntese, a empresa Webtrip cadastrou no sistema a sua proposta e anexou em campo específico do 
sistema Comprasnet os documentos de habilitação e a proposta, em formato PDF, com o objetivo de participar do 
PE nº 002/2020. 
 
No dia 29.06.2020 ocorreu a abertura do certame com a consequente disputa de lances, ocorre que a maioria das 
empresas apresentou como proposta o valor mínimo de disputa permitido, qual seja, o valor de R$ 0,01 (Um 
centavo). Definiu-se, através de sorteio eletrônico, a ordem das empresas empatadas. 
 
A primeira colocada (BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA) foi inabilitada em decorrência da ausência de 
documentação solicitada no edital, sendo assim, passaram à análise dos documentos da empresa subsequente, 
ou seja, a empresa Webtrip. 
 
Para a nossa surpresa, o Sr. Pregoeiro desclassificou a empresa Webtrip sob a alegação de que a proposta 
anexada no sistema estava em desacordo com o edital, pois não constava a taxa de agenciamento. 
 
Ocorre que possivelmente tenha ocorrido um erro de digitação e o valor da taxa de agenciamento foi suprimido, 
TODAVIA, a expressão de vontade da empresa Webtrip poderia também ser verificada através da proposta 
apresentada diretamente no sistema, observe: 
 
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 0,0100 29/06/2020 09:30:15:963 
 
Ou seja, estamos diante de um rigorismo e excesso de formalismo que são veementemente combatidos pelo 
ordenamento jurídico pátrio e que se não sanado a tempo, o CRF/MG estará sendo conivente com tamanha 
justiça e afrontando toda a principiologia que rege o procedimento licitatório. 
 
Passemos à análise do entendimento da lei, doutrina e jurisprudência quanto ao caso em comento. 
 
 
2. DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
2.1 Do equívoco do Ilmo. Pregoeira em desclassificar/inabilitar a empresa Webtrip. Excesso de rigor e 
formalidade. Manifestação da vontade da empresa possível de se verificar através da proposta cadastrada no 
sistema Comprasnet 
 
Pois bem. Ocorre que o Ilmo. Pregoeiro cometeu um grave equívoco ao desclassificar/inabilitar a empresa Webtrip 
com a justificativa de que a proposta estava em desacordo com o anexo II (modelo de proposta) do edital por não 
constar a taxa de agenciamento. 
 
Para poder participar do Pregão e até mesmo ir para a fase de lances, é necessário que a empresa interessada 
faça upload antecipadamente ao início da abertura do certame de sua proposta e de seus documentos de 
habilitação em campo específico do sistema Comprasnet, ademais, é necessário que cadastre eletronicamente o 
valor da proposta a ser ofertado. 
 
Logo, por lógica, temos que o valor da proposta apresentado no documento que foi realizado o upload e o valor 
cadastrado eletronicamente no sistema Comprasnet, serão os mesmos. 
 
De forma simples, o que ocorreu foi que a empresa Webtrip cadastrou a sua proposta no sistema Comprasnet (R$ 
0,01) e ao realizar o upload do arquivo contendo a proposta, não se atentou que estava suprimido apenas o valor 
da taxa de agenciamento. Mas oras, por lógica, é de fácil percepção que a empresa quis apresentar no arquivo a 
mesma proposta que havia cadastrado no sistema. 
 
Desde que não cause prejuízo à entidade, uma empresa não pode ser excluída do processo de licitação por conta 
de questões irrelevantes, como omissões ou irregularidades formais na documentação ou nas propostas. 
 
Diferente seria o entendimento se estivéssemos diante de um PREGÃO PRESENCIAL que a única forma de 
auferir a proposta da empresa, seria através do document físico, todavia, no caso em comento, era possível 
verificar a manifestação de vontade da empresa, através da proposta cadastrada no sistema Comprasnet. 
 
 



Ademais, com frequência, na situação em que o Pregão Eletrônico acaba tendo disputa de lances e os valores 
divergem da proposta inicial apresentada no sistema através de documento “upado”, este ao convocar a empresa 
arrematante, solicita que adeque a proposta aos valores apresentados na fase de lances. 
 
É como deveria ter agido o Ilmo. Pregoeiro do presente certame, ter diligenciado junto à empresa e ter solicitado a 
adequação da proposta, pois o erro cometido pela empresa não tem força o suficiente para implicar em sua 
desclassificação/inabilitação. Inclusive, vejamos o entendimento ensinamento de Hely Lopes Meirelles, em Direito 
Administrativo Brasileiro, p. 261-262, 27ª ed., São Paulo, Malheiros, 2002, in verbis: 
 
“Procedimento formal, entretanto, não se confunde com ‘formalismo’, que se caracteriza por exigências inúteis e 
desnecessárias. Por isso mesmo, não se anula o procedimento diante de meras omissões ou irregularidades 
formais na documentação ou nas propostas, desde que, por sua irrelevância, não causem prejuízo à 
Administração ou aos licitantes. A regra é a dominante nos processos judiciais: não se decreta a nulidade onde 
não houver dano para qualquer das partes.” 
 
Na decisão administrativa houve apego extremo ao formalismo, com ausência completa de boa vontade e 
razoabilidade por parte do demandado, o que sempre deve ser evitado. Esta tem sido a orientação da 
jurisprudência, citando-se, por exemplo, Mandado de Segurança nº 5631-DF, 1ª Seção do STJ, Relator o Ministro 
José Delgado, publicado no DJU nº 156, p. 07 de 17/08/98, com a ementa que segue: 
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. 
1. (…) 
2. Há violação ao princípio da estrita vinculação ao Edital, quando a administração cria nova exigência editalícia 
sem a observância do prescrito no § 4º , art. 21, da Lei nº 8.666/93. 
3. O procedimento licitatório há de ser o mais abrangente possível, a fim de possibilitar o maior número possível 
de concorrentes, tudo a possibilitar a escolha da proposta mais vantajosa. 
4. Não deve ser afastado candidato do certame licitatório, por meros detalhes formais. No particular, o ato 
administrativo deve ser vinculado ao princípio da razoabilidade, afastando-se de produzir efeitos sem caráter 
substancial. 5.Segurança concedida 
 
No mesmo sentido, Mandado de Segurança nº 5606-DF, Relator Ministro José Delgado, 1ª Seção do STJ, DJU 
151, p. 04, publicada em 10/08/98. 
 
Na mesma linha, precedentes do STJ: 
 
MS 5869 / DF ; MANDADO DE SEGURANÇA Relatora Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador PRIMEIRA SEÇÃO 
Data da Publicação/Fonte DJ 07.10.2002 p. 163 MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.  
ROPOSTA TÉCNICA. INABILITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURA NO LOCAL  
PREDETERMINADO. ATO ILEGAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A 
interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do 
procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 2. O 
ato coator foi desproporcional e desarrazoado, mormente tendo em conta que não houve falta de assinatura, pura 
e simples, mas assinaturas e rubricas fora do local preestabelecido, o que não é suficiente para invalidar a 
proposta, evidenciando claro excesso de formalismo. Precedentes. 3. Segurança concedida. 
 
Não bastasse a argumentação despendida acima, à diversas decisões do Tribunal de Contas da União que 
prestigiam a adoção do princípio do formalismo moderado e a possibilidade de saneamento de falhas ao longo do 
procedimento licitatório. 
 
Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da 
segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 3º da lei de 
licitações: busca da proposta mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
 
Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 
 
No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo 
moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. 
 
 
 



Ou seja, diante do caso concreto e visando viabilizar a concretização o interesse público, pode o princípio da 
legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios. (Acórdão 119/2016-Plenário) 
 
Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre si. Diante de um 
conflito de princípios (p. ex., vinculação ao instrumento convocatório x obtenção da proposta mais vantajosa), a 
adoção de um não provoca a aniquilação do outro. Como exemplo, esse raciocínio pode ser percebido nas 
seguintes decisões do Tribunal de Contas da União: 
 
Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de 
desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na 
documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos 
concorrentes, serem sanadas mediante diligências. (Acórdão 2302/2012-Plenário). 
 
Nessas hipóteses, a análise deve considerar a importância de cada princípio no caso concreto, e realizar a 
ponderação entre eles a fim de determinar qual prevalecerá, sem perder de vista os aspectos normativos. Por 
esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar de um caso para outro. 
 
Assim sendo, com a devida vênia, desclassificar a empresa Webtrip pelo motivo alegado, quando se poderia ter 
ponderado a situação e agido em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se 
medida submetida a rigor excessivo que macula a principiologia do procedimento licitatório. 
 
Por esta razão, não pode esta empresa ser prejudicada por não observância aos princípios que regem o 
procedimento licitatório, na qual, caso se mantenha, não permanecerá sem ação e levará até a apreciação do 
Poder Judiciário para que repare a injustiça que está se perpetuando. 
 
3. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 
 
Assim é que se REQUER a essa respeitável Comissão de Licitação que, reconsiderando a decisão, reconheça os 
argumentos apontados acima e proceda o retorno à fase de aceitação da proposta Webtrip com o regular 
processamento dos demais atos. 
 
Confiando, assim, na isenção do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais – CRF/MG, que uma vez 
alertados quanto ao erro apontado não se quedará inerte, espera a Recorrente que seja acolhida a questão 
suscitada, a qual, sem dúvidas seria acatado pelo Poder Judiciário e pelo Tribunal de Contas competente caso 
lhes fosse submetida a questão apontada. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
Curitiba, 02 de julho de 2020. 
Rafael Lourenço da Silva 
OAB/PR 95.619 
 



Contrarrazão do Fornecedor: 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI 
 
CONTRARRAZÃO : 
 
AOS CUIDADOS DO PREGOEIRO DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020 DO CRF/MG - 
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 
14.278.276/0001-40, sediada na Rua dos Inconfidentes, nº 867, 2º andar, Savassi, CEP 30140-120, Belo 
Horizonte (MG), por seu sócio administrador e advogados devidamente constituídos, vem perante Vossa 
Senhoria, apresentar CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme abaixo transcritos os 
fatos e fundamentos. 
 
DOS MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DA RECORRENTE 
A contrarrazoante participou do Pregão Eletrônico nº 02/2020 que tinha por objeto fornecimento de passagens 
aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, compreendendo a 
reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, endosso, reembolso e demais serviços correlatos, 
conforme especificações contidas no instrumento convocatório. 
Ocorre que a empresa recorrente BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA solicita sua reclassificação alegando 
estar em conformidade com as exigências editalícias, bem como a empresa WEBTRIP AGÊNCIADE VIAGENS E 
TURISMO EIRELI solicita reclassificação alegando que houve erro de digitação. Contudo, não assiste razão às 
recorrentes. 
Veja-se que a empresa Brasitur não atende o item 13.3 do Edital, pois mesmo que a consolidadora emita atestado 
próprio para a agência consolidada, não significa que a consolidadora está regularizada com as companhias 
aéreas referente a crédito. 
Deve ser mantida a inabilitação da recorrente conforme previsão do edital: 
 
“ 
13.3. Comprovação de que a licitante está credenciada com as companhias aéreas, TAM, GOL e AZUL, e que se 
encontra em situação regular pronta para operar imediatamente. Essa comprovação deve estar datada dos 
últimos 60 (sessenta) dias. 
“ 
 
Nesse sentido: 
 
“ 
ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – Ausência dos documentos exigidos no Edital de Licitação – Segurança 
denegada – Observância do art. 37, XXI, da CF – Obrigação da administração de observar os requisitos de 
igualdade de condições a todos os concorrentes e legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência – Segurança denegada – Recurso improvido.” (994061556110 SP, Relator Burza Neto; data do 
julgamento 12/05/2010; 12ª Câmara de Direito Público; data da publicação 19/05/2010). 
“ 
Desta maneira, observando o descumprimento do edital e primando pela igualdade, legalidade, impessoalidade e 
moralidade de condições a todos os concorrentes do certame, requer-se a manutenção da inabilitação a empresa 
recorrente. 
Em relação a empresa Webtrip, evidente que deixou de atender o item 1.3 do edital, que se refere a 
desclassificação de propostas com taxa zero ou negativa, conforme abaixo: 
“ 
1.3. A licitação terá como critério de julgamento o MENOR PREÇO, aferível mediante menor taxa de 
agenciamento de viagens, reservas e faturamento de hotéis, tendo como base para lances, o valor de referência 
de R$ 0,34 (trinta e quatro centavos). Não será aceito valor zero ou taxa negativa. 
“ 
Verifica-se que a proposta anexada não contém valor da taxa de agenciamento, o que se entende que não seria 
cobrada taxa, ou seja, zerada. 
Além disso, a licitante Webtrip descumpriu o subitem 7.3 do Edital, que refere-se a desclassificação das propostas 
que não estejam em conformidade com o estabelecido em Edital, ou seja, a recorrente não apresentou proposta 
conforme o modelo solicitado, não se atentou aos detalhes mais importantes: os preços. 
Se a Administração tivesse aceitado produtos que não atendem as especificações estaria descumprindo as 
previsões do próprio edital: 
 
“ 
7.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não sejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentarem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I) e Modelo da Proposta 
(Anexo II). 



“ 
 
Sendo assim, primando pelos princípios da vinculação ao edital, isonomia e, sobretudo, da legalidade, requer a 
manutenção da recusa da proposta da recorrente, pelo desatendimento às especificações exigidas no edital ou, 
caso a Administração entenda que as especificações são insignificantes que os itens em questão sejam 
cancelados, lançado novo edital com novas especificações técnicas. 
 
 
DO DIREITO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA PARA MANTER A 
DECISÃO DO PREGOEIRO 
 
Se as alegações das recorrentes forem providas, a Administração o fará atentando contra as normas editalícias. 
Em casos análogos a este, onde há irregularidade e principalmente o desrespeito às determinações do edital, a 
jurisprudência é uníssona em reconhecer a OBRIGATORIEDADE em seguir os estritos mandamentos editalícios, 
sob pena de incorrer em ilegalidade, veja-se: 
 
“ 
ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.  
EQUISITO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA DIFERENTE 
DA EXIGIDA. O Tribunal de origem entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento do requisito 
editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta 
exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda à Administração o descumprimento das normas 
contidas no edital. Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão recorrido (fl. 264), "a cópia 
autenticada da publicação no Diário Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este deve ser o 
documento apresentado para que o concorrente supra o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal 
raciocínio, se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de pedido de renovação de registro - que não 
a requerida, não supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir determinado requisito, que não foi 
a solicitada, é privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os 
licitantes. 
“ 
 
E mais:  
 
“ 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA 
FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO 
CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem 
assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. Impõe-se, pelos 
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que 
não observou exigência prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio constitucional da 
preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas 
apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É 
imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não 
poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 
“ 
 
A licitação é o procedimento administrativo no qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 
para o contrato de interesse público, desenvolvendo-se através de sucessões ordenadas de atos vinculantes para 
a Administração e para os licitantes, propiciando igualdade de tratamento e oportunidade a todos os interessados 
como fator de eficiência e moralidade dos negócios administrativos. 
Para tanto, necessária formalização dos diversos procedimentos instituidores do processo de licitação à busca da 
contratação mais vantajosa aos cofres públicos, espelhados sempre no menor preço ofertado em relação direta ao 
objeto comum a ser licitado e, posteriormente, contratado pela Administração Pública, sempre na mais pura e 
irrestrita vinculação desde procedimento às normas contidas no Edital. 
“ 
 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro salienta que “Princípio da vinculação ao instrumento convocatório é essencial cuja 
inobservância enseja nulidade do procedimento”. Referido princípio, além de mencionado no art. 3º da Lei nº. 
8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado no art. 41, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. Na mesma linha, o art. 43, V, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos exige que o julgamento e classificação das propostas sejam de acordo com 
os critérios de avaliação constantes no edital. 
 
 
 



Segundo o ensinamento de Meirelles: 
 
“ 
“Vinculação ao edital: a vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a 
Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou 
na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e proposta em desacordo 
com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como 
a Administração que o expediu (art. 41).” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 256-257) 
“ 
 
O princípio da vinculação ao ato convocatório dirige-se tanto à Administração, como aos licitantes, posto que estes 
não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório. Nessa mesma toada, ainda segundo a 
administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro “se os licitantes classificados deixarem de apresentar a 
documentação exigida ou apresentá-las em desacordo com exigido no edital, estas imperiosamente deverão ser 
inabilitadas e desclassificadas, nos termos do art. 43, inc. II c/c art. 48, inc. I, todos da Lei Federal nº. 8.666/93”. 
Nesse sentido, assim prevê o caput do art. 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93: 
 
“ 
“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”. 
“ 
 
A previsão legal acima é crucial para a interpretação e aplicação dos preceitos regentes da licitação. As soluções 
para os casos enfrentados pela Administração Pública devem ser compatíveis com os princípios jurídicos ali 
expressos, sendo imperiosa a invalidação das decisões que lhes contrariarem. Caso não haja a observância aos 
ditames desses relevantes preceitos, a validade do processo fica comprometida, tornando imperiosa sua 
desconstituição. 
Não é outra a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 
 
“ 
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao Princípio implica 
em ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 
insurgência a todo sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço 
lógico e corrosão de sua estrutura mestra.” 
“ 
 
Nessa perspectiva, José dos Santos Carvalho Filho afirma que o legislador pátrio, ao instituir o procedimento 
licitatório, inspirou-se, fundamentalmente, na moralidade administrativa e na igualdade de oportunidades àqueles 
interessados em contratar: 
 
“ 
"Erigida atualmente à categoria de princípio constitucional pelo art. 37, caput, da CF, a moralidade administrativa 
deve guiar toda a conduta dos administradores. A estes incumbe agir com lealdade e boa-fé no trato com os 
particulares, procedendo com sinceridade e descartando qualquer conduta astuciosa ou eivada de malícia. A 
licitação veio prevenir inúmeras condutas de improbidade por parte do administrador, algumas vezes curvados a 
acenos ilegítimos por parte dos particulares, outras levadas por sua própria deslealdade para com a Administração 
e a coletividade que representa. Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por determinado particular. Nesse 
ponto a moralidade administrativa se toca com o próprio princípio da impessoalidade , também insculpido no art. 
37, caput, da Constituição, porque, quando o administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso 
facto, dispensando tratamento impessoal a todos. 
Outro fundamento da licitação foi a necessidade de proporcionar igualdade de oportunidades a todos quantos se 
interessam em contratar com a Administração, fornecendo seus serviços e bens (o que é mais comum), ou 
àqueles que desejam apresentar projetos de natureza técnica, científica ou artística. A se permitir a livre escolha 
de determinados fornecedores pelo administrador, estariam alijados todos os demais, o que seria de lamentar, 
tendo em vista que, em numerosas ocasiões, poderiam eles apresentar à Administração melhores condições de 
contratação. CUMPRE, ASSIM, PERMITIR A COMPETITIVIDADE ENTRE OS INTERESSADOS, 



, ESSENCIAL AO PRÓPRIO INSTITUTO DA LICITAÇÃO”. 
“ 
 
Não é outro o entendimento da jurisprudência: 
 
“ 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO PELO 
PREGOEIRO. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. ART. 4o, 
XVII, DA LEI Nº 10.520/02. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. No caso dos autos, a empresa autora externou 
imediata e motivadamente a sua intenção de manejar o recurso no processo licitatório, afirmando que a licitante 
vencedora descumpriu as regras do edital. No entanto, a pregoeira rejeitou a intenção de recurso, sob o 
fundamento de que a licitante vencedora afirmou atender todas as exigências do edital. Evidenciada a intenção de 
recorrer, a ré ́ deveria ter concedido o prazo legal de 03 (três) dias para complementação das razões do recurso, a 
fim de assegurar o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal administrativo à 
demandante. Tendo em vista que o prazo para apresentação das razões recursais de 03 (três) dias não foi 
concedido, violando princípios constitucionais, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que 
rejeitou a intenção de recorrer da empresa autora. APELREEX 00002150720104058000, Desembargador Federal 
José Maria Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJE - Data:12/09/2013 - Página::144.) 
“ 
 
É fato que quando a Administração estabelece no edital as condições para participar da licitação e as cláusulas 
essenciais do futuro contrato, passando os interessados a apresentação de suas respectivas propostas com base 
nos elementos específicos do edital. 
 
Nesse diapasão, José Afonso da Silva assevera que “se for aceita proposta ou celebrado contrato com 
desrespeito às condições previamente estabelecidas no edital, burlados estarão os princípios da licitação, em 
especial o da igualdade entre licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos e condições do edital poderá ser 
prejudicado pela melhor proposta apresentada por outros que o desrespeitou”. 
Ora, o texto legal não comporta interpretação extensiva. O cumprimento das cláusulas do edital obriga a 
Administração a manter sua decisão de manter a desclassificação das recorrentes. Desta forma, é à medida que 
se impõe. 
 
DA OBRIGATÓRIEDADE DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO 
 
O princípio do julgamento objetivo busca afastar o discricionarísmo no julgamento das licitações, assim, fazendo 
com que os julgadores atendam ao critério fixado pela Administração, desta forma seguindo os critérios 
estabelecidos conforme definidos no edital. 
Veja-se o magistério de Joel de Menezes Niebuhr em seu livro “Licitação Pública e Contrato Administrativo” de 
2015: 
 
“ 
Sem embargo, o julgamento objetivo agrega-se ao instrumento convocatório, pois os critérios do julgamento nele 
estão previstos. Nesse desígnio, o julgamento objetivo é aquele que se dá na estrita conformidade dos parâmetros 
prefixados no edital. Para tanto, o instrumento convocatório não pode prestigiar critério subjetivos. Destarte, são 
vedadas disposições que permitam ao órgão administrativo levar em conta distinções pessoais que provenham de 
seus agentes. O princípio do julgamento objetivo está adstrito também ao princípio da impessoalidade, uma vez 
que a licitação se conforma ao interesse público. Dessa forma, também o é à isonomia, que, em dilatado aspecto, 
proíbe distinções relativas à esfera pessoal de quem quer que seja. Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld preleciona 
que “o julgamento objetivo obrigando a que a decisão seja feita a partir de pautas firmes e concretas, é princípio 
voltado à interdição do subjetivismo e do personalismo, que põem a perder o caráter igualitário do certame”. Na 
realidade, tanto o princípio do julgamento objetivo, quanto o princípio da vinculação ao instrumento convocatório 
se completam e ambos se encontram no princípio da isonomia, visto que constituem garantias formais dos 
particulares em relação à Administração Pública, fazendo com que o certame do início ao fim se deite sob os 
critérios claros e impessoais”. 
“ 
 
Em complemento: 
 
“ 
 



“Julgamento objetivo é o que se baseia no critério indicado no edital e nos termos específicos das propostas. É 
princípio de toda licitação que seu julgamento se apoie em fatores concretos pedidos pela Administração, em 
confronto com o ofertado pelos proponentes dentro do permitido no edital ou convite. Visa afastar o 
discricionaríssimo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao critério prefixado pela 
Administração, com o que se reduz e se delimita a margem de valoração subjetiva, sempre presente em qualquer 
julgamento (arts. 44 e 45). ” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 272). 
“ 
 
E ainda: 
 
“ 
Princípio do Julgamento Objetivo: Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos 
definidos no ato convocatório para julgamento da documentação e das propostas. Afasta a possibilidade de o 
julgador utilizar-se de fatores subjetivos ou de critérios não previstos no instrumento de convocação, ainda que em 
benefício da própria Administração. (Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e Contratos. Licitações e 
Contratos. 4ª edição. DF. 2010, p. 29). 
“ 
 
Desta forma, a Administração e licitantes são obrigados a obedecerem às regras do edital, sendo que os 
documentos de habilitação apresentados pelas empresas também devem estar de acordo com o estabelecido no 
edital. Neste caso o edital exigia “não será aceito valor zero ou taxa negativa e a comprovação de que a licitante 
está credenciada com as companhias aéreas, TAM, GOL e AZUL, e que se encontra em situação regular pronta 
para operar imediatamente”, sendo que por este motivo a decisão da administração não pode ser alterada. 
Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no curso do processo de licitação, não pode se 
afastar das regras por ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para garantir segurança e 
estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente as disposições constantes do edital ou 
instrumento congênere. 
 
DOS PEDIDOS 
 
Receber as contrarrazões ao recurso administrativo e, ao final, seja mantida a desclassificação da recorrente. 
 
DOS PEDIDOS 
 
Receber as contrarrazões ao recurso administrativo e, ao final, seja mantida a desclassificação da recorrente. 
 
Nestes termos pede deferimento. 
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