
Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
AO PREGOEIRO 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS 
A AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - ESTADO DO PARÁ

Referente: Pregão Eletrônico nº 003/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E AGENCIAMENTO DE VIAGEM (RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E
CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO
AJURU - PA.

AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.538.995/0001-07,
estabelecida na AV FERNANDO CORREA DA COSTA NÚMERO 4513 COMPLEMENTO SALA 02 BAIRRO CHACARA DOS PINHEIROS/
CUIABA CEP 78.080-000 Telefones: (65) 3028-4200, e-mail: priscila@meplicitacoes.com.br, neste ato representada pela sua
procuradora legal PRISCILA CONSANI DAS MERCES, inscrita na OAB-MT 8569-B, vem através deste apresentar as suas RAZÕES
DE RECURSO ADMINISTRATIVO, com fulcro no artigo 4º inciso XVIII da lei 10.520/2002 e Cláusula Oitava, Item 8.1 do referido
edital, frente à decisão que INABILITOU a empresa ora RECORRENTE, na licitação já referenciada, pelos motivos de fato e direito
a seguir expostos:

DA TEMPESTIVIDADE

Do Edital:

SEÇÃO XIV – DO RECURSO 
41. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 
41.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 
41.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema
. 41.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema,
no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
42. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do Processo Administrativo nº
232/2020 referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2020 franqueada aos interessados. 
43. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente. 

Data da sessão: 23/06/2020 

Abertura de Prazo:30/07/2020 09:50:04

Data máxima para apresentação: 04/08/2020 

Data da apresentação: 04/08/2020

Tem-se a presente peça, portanto, como tempestiva, devendo ser recebida, apreciada e julgada totalmente procedente.

DOS FATOS E DO DIREITO 

Em data de 23/06/2020 fomos participantes do Pregão Eletrônico nº 003/2020, que tinha como objeto REGISTRO DE PREÇOS
QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS E AGENCIAMENTO DE VIAGEM (RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PA.

Aberta a fase de lances, se logrou arrematante do item 1 a empresa ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA e Vencedora do
item 2 a empresa KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA.

Após a análise das propostas ajustadas, constatou-se que as empresas arrematantes dos respectivos itens não apresentaram
planilha de formação de custo, considerando que a 
proposta ajustada possui a taxa de serviço com valor igual a R$ 0,00 (zero reais), estando assim, em desconformidade com o
que prevê o item 26.2.1 do instrumento convocatório.

Sendo assim, ocorreu a convocação da segunda colocada dos itens 1 e 2, qual seja, a empresa CONDOR TURISMO LTDA.

Após a análise da proposta ajustada apresentada pela empresa CONDOR TURISMO LTDA, foi verificado que a mesma estava em



desconformidade com a seção 5 item 8 do instrumento convocatório, relativo ao prazo de validade da proposta.

Desta forma, foi realizada a convocação da terceira colocada dos itens 1 e 2, sendo a empresa KOA TURISMO E INTERCAMBIO
LTDA convocada para o item 1 e a empresa ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO referente ao item 2.

Após a análise da proposta da empresa Alleretour, foi constatado que a mesma não enviou a proposta ajustada em tempo hábil.
Desta forma, foi procedida a convocação da próxima classificada para o item 2 a Empresa AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO –
EIRELI, parte por ora recorrente.
Porém, tendo em vista que a convocação da Recorrente ocorreu tarde da noite, após o horário comercial, mas especifico às
20:10:07 hs, a mesma, devido ao horário, não se encontrava logada no sistema e somente enviou a documentação solicitada às
09:32:26 do dia seguinte.

Veja Sr. Pregoeiro, a Recorrente foi convocada às 20:10:07 hs, sendo que às 20:12:13 hs, foi suspensa a sessão devido ao
horário, e sua retomada foi marcada para o dia 01/07/2020, às 09h30min, ocorrendo no presente caso que a própria
administração suspendeu a sessão em decorrência do horário.

O Edital prevê no item 25. o prazo de 2h (duas horas) para o licitante encaminhar a proposta de preço adequada, contado da
convocação. Supomos que, a convocação teria sido realizada em horário correto (o que de fato não ocorreu), superando esse
fato, se caso foi solicitado no horário correto às 20:10 hs e foi suspensa a sessão às 20:12 o nosso prazo de 02hs perdeu
somente 02min (dois minutos), como a sessão retornou somente na data de 01/07/2020, às 09h/30min, o nosso prazo para
anexar a proposta deveria continuar a contar a partir da retomada da sessão, sendo assim, ainda nos restaria 01h58min (Uma
hora e cinqüenta e oito minutos), sendo que, a nossa proposta foi anexada no dia 24/06/2020 ás 09:32:26, portanto, dentro do
prazo estabelecido. 

SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
25. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo
de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.

Sendo assim, não é razoável que os participantes da licitação fiquem 24 horas, logados no Portal de Compras à espera do exato
momento em que a Administração irá realizar seus atos.
Sobre o referido tema, o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, através do do Acórdão nº 5.402/2016 – 2ª Câmara, considerou
irregular a prática de atos no Portal de Compras Governamentais após as 18h e antes de 8h, dificultando o exercício da garantia à
interposição de recurso administrativo por parte das empresas licitantes, com violação ao pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, além de atentar contra o princípio da competividade. Segue trecho do referido acórdão (Acordão na íntegra
anexo).

Acórdão nº 5.402/2016 – 2ª Câmara, o Tribunal de Contas da União – TCU:
“9.5.1.2. na qualidade de pregoeiro, em razão da forma como foi conduzida a sessão do pregão, com a realização de atos que
não guardaram razoabilidade, como a extensão da análise da documentação por quase três meses, com reabertura e fechamento
diários, quando se sabia de antemão que não seria possível concluir a análise de um dia para o outro, bem como a prática de
atos fora do horário de expediente, como a recusa de propostas e a comunicação 

de reabertura da sessão após às 18h, além da abertura da sessão, da habilitação de licitantes vencedores e da abertura de prazo
para o registro de intenção de recurso antes das 8h, impedindo o pleno exercício do direto de recurso por parte dos licitantes
eventualmente prejudicados;”

Com isso, percebe-se que o próprio órgão fiscalizador “TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO”, já se posicionou acerca do assunto.
Assim, por que não segui-los? 

Diante dos fatos e fundamentos apresentados, entendemos que ouve um grande equivoco por parte dessa administração ao
declarar a Recorrente inabilitada, por ter enviado a proposta ajustada após o prazo de 2 horas da convocação.

DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto pede-se que o presente Recurso Administrativo seja recebido em todos os seus efeitos, sendo julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE, para fins de HABILITAR no item 2, a empresa AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI pelos fatos
já descritos. 
Caso este não seja o entendimento do Sr. Pregoeiro (que pode com o seu poder-dever de autotutela, anular seus atos ilegais),
seja a presente peça encaminhada ao Jurídico para Parecer, e posteriormente ao Prefeito Municipal para decisão final. 
Lembramos a todos que esta peça versa sobre questões de direito, e na ausência de uma resolutiva legal, serão necessários os
acionamentos aos órgãos fiscalizadores. 
Compreendemos qualquer decisão contrária, porém, informamos desde já que a referida demanda caso não corrigida (por se
tratar de ato ilegal) será levada ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso para análise e julgamento.

Estes são os termos,
Pede deferimento.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2020

Priscila Consani das Merces
Procuradora

 Fechar


