
 

 

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: Webtrip Agência De Viagens E Turismo Eireli, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 07.340.993/0001-90. 
 
RECORRIDO: PREGOEIRO(A) 
 
Trata-se de Recurso interposto pela empresa Webtrip Agência De Viagens E Turismo 
Eireli, por meio de seu procurador 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, 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  
 
A empresa Webtrip foi desclassificada devido à proposta anexada e posteriormente 
enviada pelo sistema estava em desacordo com o edital, pois não constava a taxa de 
agenciamento ( Anexo II do Edital). 
 
III. DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE 
 
Inconformada com o resultado da licitação, a recorrente Webtrip Agência De Viagens E 
Turismo Eireli apresentou as razões do recurso, cujos pontos principais seguem abaixo:  
De maneira sucinta, alegou que: 
 



 

 

Do equívoco do Ilmo. Pregoeiro em desclassificar/inabilitar a empresa Webtrip Agência 
De Viagens E Turismo Eireli 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. Excesso de rigor e formalidade. Manifestação da vontade da empresa 
possível de se verificar através da proposta cadastrada no sistema do portal do 
Governo – Comprasnet. 
 
A empresa  Webtrip Agência De Viagens E Turismo Eireli 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.  
 
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. 
 
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 adéqüe a 
proposta aos valores apresentados na fase de lances. 
 
Deveria haver diligência 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 
 
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. 
 
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. 
 
IV. DO PEDIDO DO RECORRENTE 
 
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. 
 
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 WEBTRIP AGÊNCIADE VIAGENS E TURISMO EIRELI 
solicita reclassificação alegando que houve erro de digitação. 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. 
 
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.  
 
VII. 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 
 
VIII. DA ANÁLISE DO RECURSO  
 
Após análise da proposta de preços apresentada pela empresa Webtrip Agência De 
Viagens E Turismo Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 
07.340.993/0001-90, participante da licitação relativa ao Pregão Eletrônico n° 
02/2020, foi constatado que a referida empresa não preencheu a planilha de preços, 
conforme modelo apresentado no Anexo II do citado Edital.  
 
A análise foi baseada nos itens do Edital do Pregão Eletrônico 002/2020: 
  
“6.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação”; (grifo nosso) 
 
“6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances”; (grifo nosso) 
 
“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)”. 
(grifo nosso) 
 
Diante do exposto dos itens acima pode-se afirmar que a decisão adotada na 
desclassificação da empresa Webtrip 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). 
 
IX.  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 WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 
EIRELI.  
 
Belo Horizonte, 16 de julho de 2020 
 
Eli Teodoro da Silva Junior 
Pregoeiro Oficial  
 
 


