
 

 

DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, Nº 002/2020 – CRF/MG – PROCESSO Nº 034/2020 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 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, serviços de reservas e 

faturamento de hotéis, de acordo com as necessidades do CRF/MG. 

 
RECORRENTE: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 23.361.387/0001-07. 

 

RECORRIDO: PREGOEIRO(A) 

 

Trata-se de Recurso interposto pela empresa BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, 

por meio de seu procurador legal, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO em face de ato 

administrativo praticado pelo PREGOEIRO(A) do Conselho Regional de Farmácia de 

Minas Gerais (CRF/MG) no Edital de Pregão Eletrônico n° 002/2020. 

 

I. DAS PRELIMINARES 
 

Em sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, 

interesse processual, fundamentação, pedido de provimento ao recurso, 

reconsideração das exigências e tempestividade, conforme comprovam os 

documentos acostados ao Processo de Licitação. 

 

II. DOS FATOS  
 

Desclassificação da empresa BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA por 

descumprimento do item 13.3 do Edital, não apresentando a referidas declarações. 

 

III. DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE 
 

Apresentou toda documentação comprobatória de sua condição financeira, sine qua 

non para a habilitação. Apresentou habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. 

 

Informou também estar 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.   

 

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 fossem necessários. 

 

“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. 

 

IV. DO PEDIDO DO RECORRENTE 
 

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. 

 

V. DAS CONTRARRAZÕES 



 

 

Divulgado o presente recurso, na forma ordenada pelo Inciso XVIII do Artigo 4º da Lei 

nº 10.520/2002, e pelo item 15.2.3 do Edital n° 002/2020, a empresa SX TECNOLOGIA 

E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 

n° 14.278.276/0001-40 apresentou as seguintes contrarrazões: 

 

VI. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

VII. DO PEDIDO 
 

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 

 

VIII. DA ANÁLISE DO RECURSO  
 

Após análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa BRASITUR 

EVENTOS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

23.361.387/0001-07, participante da licitação relativa ao Pregão Eletrônico n° 

02/2020, foi constatado que a referida empresa deixou de apresentar documentos de 



 

 

Habilitação Técnica mais especificamente as declarações de acordo com item 13.3 do 

citado Edital.  

 

A análise foi baseada no item 13.3, 13.7.3 e 13.13 do Edital do Pregão Eletrônico 

002/2020: 

 

“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.” 

“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”. 

 

Cita-se: 

 
DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 
 

§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários 
à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados 
pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, 
observado o prazo de que trata o § 2º do art. 38.  
 

Conclui-se conforme decreto e artigo citados acima, documentos complementares 

servem para complementar informação de documentos já enviados anteriormente. No 

caso em questão não foram enviadas as declarações sendo assim não há o que falar 

em complementação de documentos. 

“13.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de  

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste edital e seus anexos.” 

 

Diante do exposto dos itens acima pode-se afirmar que a decisão adotada na 

desclassificação da empresa Brasitur apenas seguiu e obedeceu ao princípio da 

Legalidade (art. 37 CRFB c/c art. 3º caput da Lei n.º 8.666/93) e da vinculação ao 

instrumento convocatório (art. 3º caput da Lei n.º 8.666/93). 

 

X – CONCLUSÃO:  
 
Pelo exposto, concluímos pelo conhecimento do recurso e que no mérito lhe seja 

NEGADO PROVIMENTO, mantendo inalterado julgamento anteriormente proferido, 

declarando desclassificada a empresa BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA. 

 

 



 

 

Belo Horizonte, 16 de julho de 2020 

 
Eli Teodoro da Silva Junior 
Pregoeiro Oficial  
 
 


