
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

RECURSO :

ILUSTRÍSSIMO  (A)  SENHOR(A)  PREGOEIRO(A)  OFICIAL  DO  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  01/2017  DO
CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA (COFECON)

L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ 046136680001-65, com sede no
Setor Hoteleiro Norte, quadra 02, bloco A, loja 230, Brasília- DF, CEP 70.702- 000, representada por sua
advogada infrafirmada, regularmente constituída, com escritório no mesmo endereço anteriormente citado,
vem tempestivamente perante V. Sa., com fulcro nos arts. 109 da lei 8.666/93 e art. 4°, inciso XVIII da lei
10.520/2002, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO requerendo que V. Sa exercite o juízo de
retratação,  reformando a  decisão  proferida,  ou,  após  o  processamento  das  medidas  administrativas  de
praxe, sejam as razões, em anexo, encaminhadas à ilustre autoridade superior, para nova apreciação.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.
Brasília, 03 de fevereiro de 2017.

Mirela Mendonça Valente Gonçalves
OAB/BA 28.558

ILUSTRÍSSIMO  (A)  SENHOR(A)  PREGOEIRO(A)  OFICIAL  DO  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  01/2017  DO
CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA (COFECON)

RAZÕES DO RECURSO
DOS FATOS E DO DIREITO

1. O Conselho Federal de Economia realizou Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, no dia
30/01/2017,  às  11hs,  visando  à  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  contratação  de  empresa
especializada  na prestação de  serviços  continuados  de  pesquisa de  preço,  reserva,  emissão,  marcação,
cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem
como, passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho
Federal  de  Economia  -COFECON,  por  meio  de  condições  explícitas  no  edital  ao  qual  o  pregão  está
vinculado.

2. Após a fase de lances, restou  habilitada no certame a empresa FACTO TURISMO, a qual  apresentou
proposta no valor de R$ 0,0001, estando em desconformidade com as regras do edital.

3.  Primeiramente,  cabe  salientar  que  no  esclarecimento  apresentado  pelo  ilustre  Órgão  na  data  de
26/01/2017 às 11:10:28 hs, adiante citado, deveria a licitante apresentar até duas casas decimais na sua
proposta. É o se subentende do esclarecimento, e que vinculam as partes envolvidas:

Esclarecimento
Será aceito valor de R$ 0,0001 para a taxa de agenciamento? Ou serão aceitas somente até duas casas
decimais, exemplo R$ 0,01?

Resposta
Apenas duas casas decimais.

4. É imprescindível mencionar que o princípio embasado no art. 41 da lei 8.666/93, denominado princípio

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurs...

1 de 3 08/02/2017 07:50



da vinculação ao instrumento convocatório, obriga a Administração, bem como os licitantes a observarem
as normas e condições estabelecidas no ato convocatório. O edital é dito a lei interna da licitação e deve
definir tudo aquilo que é importante para o certame, não podendo o Administrador exigir nem mais e nem
menos  do  que  está  previsto  nele.  Para  tanto,  transcrevemos  em  sua  totalidade  o  artigo  em  epígrafe
mencionado:

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

5.  Nas  lições  do  mestre  Marçal  Justen  Filho  em  “Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos, 15ª Ed.,pág. 73”, “a autoridade administrativa dispõe da faculdade de escolha,ao editar o
ato convocatório. Porém, nascido tal ato, a própria autoridade fica subordinada ao conteúdo dele. Editado o
ato convocatório, o administrado e o interessado submetem-se a um modelo norteador de sua conduta.
Tornam-se previsíveis, com segurança, os atos a serem praticados e as regras que os regerão.”

6. Neste sentido, é forçoso citar Jurisprudência do Pretório Excelso, litteris:

“Agravo  Regimental.  Recurso  Ordinário  em  Mandado  de  Segurança.  Administrativo.  Licitação.  Edital.
Impossibilidade de Ampliação do Sentido de suas Cláusulas. Art. 37, XXI, CB/88 e arts. 3°,41 e 43, V, da
Lei  8.666/93.Certidão  Eleitoral.  Prazo  de  Validade.  Classificação  do  Recorrente  e  das  Empresas
Litisconsortes Passivas. Inexistência de Violação a Direito Líquido e Certo. 1. A Administração, bem como os
licitantes , estão vinculados ao edital  [art. 37,XXI, da CB/88 e arts. 3°, 41 e 43, V, da Lei n. 8666/93],
sendo-lhes vedado ampliar o sentido de suas cláusulas, de modo a exigir mais do que nelas previsto. [...]
(AgRg no RMS n° 24.555/DF, 1ª T.,rel. Min. Eros Grau, j. em 21.02.2006, DJ de 31.03.2006)

7.  Corroborando  com  o  que  foi  acima  delineado,  faz-  se  imperioso  transcrever  o  consubstanciado  no
seguinte acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, caso em que foi procedido o Relatório
de Auditoria onde foram observados vícios na condução do procedimento licitatório in verbis:

Acórdão 1255/2013- Plenário

“(...)  dispensa  da  apresentação  da  garantia/caução  correspondente  a  5%  do  valor  contratado,  em
detrimento  da  exigência  constante  do  subitem  9.1  do Edital  da  Concorrência  3/2009,  o  que  configura
violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41 da Lei n. 8.666/1993) (...)”.

8. Outrossim, além do supracitado princípio da vinculação do instrumento convocatório, impende registrar
que  os  esclarecimentos  vinculam  a  Admiminstração.  Nas  lições  do  mestre  Marçal  Justen  Filho  em
“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª Ed :

“  As  respostas  a  esclarecimentos  solicitados  pelos  interessados  apresentam  cunho  vinculante  para  a
Administração.  Isso  significa  a  impossibilidade  de  a  Administração formular  certa  interpretação para  o
edital e, depois, pretender ignorar seu entendimento pretérito.
O que não se admite é que a Administração formule um esclarecimento, induzindo todos ou alguns dos
licitantes a certa orientação, e posteriormente tal esclarecimento seja simplesmente ignorado.”

9. Nesta toada, há jurisprudência do STJ que corrobora o entendimento acima explanado, litteris:

“ A resposta de consulta a respeito de cláusula de edital de concorrência é vinculante; desde que a regra
assim explicitada tenha sido comunicada a todos os interessados, ela adere ao edital” (REsp n. 198.665/RJ,
2ª T, rel. Min. Ari. Pargendler, j. em 23.03.1999, DJ de 03.03.1999)

10.  Deste  modo,  a  aceitação  da  proposta  da  empresa  FACTO  TURISMO  viola  as  regras  editalícias,  os
princípios norteadores da licitação, bem  como Jurisprudência Pátrias, e não pode prosperar, devendo ser
desclassificada  por  apresentar  valor  não  compatível  com  as  regras  editalícias  e  esclarecimentos
apresentados pela Administração Pública.

DO PEDIDO

Ex. positis, requer a V. Sa, que dê provimento ao Recurso apresentado, reformando a decisão proferida,
desabilitando a empresa FACTO TURISMO, e ato contínuo seja convocada a empresa que se encontra em 1°
lugar, e que tenha atendido ao disposto nos esclarecimentos do certame.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.
Brasília, 03 de fevereiro de 2017.
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Mirela Mendonça Valente Gonçalves
OAB/BA 28.558

Fechar
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