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EXAME DE INTENÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Pregão Eletrônico n° 136/2015/SUPEL/RO 

Processo Administrativo nº 01.1601.06204-00/2014/SEDUC 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bilhetes de passagens terrestres 

intermunicipais no âmbito do Estado de Rondônia, atendendo no período 12 (doze meses), o 

deslocamento dos servidores e alunos a participarem dos eventos desenvolvidos pela Secretaria de 

Estado da Educação, através de suas Coordenadorias, Diretorias, Gerências e órgãos colegiados, 

conforme especificação completa do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

 

Recorrente: SOLIMOES - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP 

Recorrido: M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

 

 

 

SOLIMÕES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. – EPP, CNPJ 

07.549.414/0001-13, participando da licitação do Pregão Eletrônico n° 136/2015/SUPEL, 

manifestou intenção de recurso na sessão, dia 12/05/2015, após declarado vencedor do certame a 

licitante M A VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, CNPJ 05.543.356/0001-95. 

DA INTENÇÃO DE RECURSO E SUAS RAZÕES 

Aduziu a Recorrente, na intenção de recurso manifestada na sessão, via Sistema, 

que:  

“A empresa vencedora não preencheu os requisitos do item 10.8.1, 

a.1), do Edital. Não apresentou Atestado de Cap. Téc. nos termos deste 

item, ou seja, referente a passagem TERRESTRE. Além disso, seus 

atestados não contemplaram o QUANTITATIVO exigido no mesmo 

item. Também, quando suspensa a licitação, a empresa não poderia 

apresentar novo Ates. de Cap. Téc., pois se tratava de complemento, 

nos termos do disposto no item 10.8.2.1. Há evidente violação a 

disposição editalícia, legal e constitucional”. 

No prazo legal não apresentou suas razões. 
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DA CONTRARRAZÃO 

O sistema do Comprasnet, sistema pelo qual foi cadastrada a licitação e 

realizada a sessão, não permite a inserção das contrarrazões quando não enviadas as razões 

de recurso. Assim, é facultado aos recorridos que, querendo, via e-mail ou protocolo desta 

SUPEL, apresentem suas contrarrazões – quanto ao motivado na intenção recursal. 

In casu, A licitante M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, que teve sua 

proposta aceita e habilitada, conforme consta na Ata de Realização do Pregão, não 

apresentou sua contrarrazão. 

DOS FATOS 

Após a fase de lances a Recorrida M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

ficou classificada em 1° lugar apresentado a proposta de menor preço e dentro do estimado pela 

SUPEL. Ultrapassada a fase de negociação – sem êxito – foi feita a aceitação da proposta da mesma 

registrada no sistema.  

Na fase de habilitação a Recorrida foi convocada para o envio dos documentos de 

habilitação, conforme o item 10 do edital e seus subitens. Anexou no sistema dentro do horário 

estabelecido: CNDT; Contrato Social Consolidado – devidamente Registrado na Junta Comercial e 

autenticado; documento de identificação dos sócios; Certidão Negativa de Recuperação Judicial; 

Balanço Patrimonial de 2014; Cadastro do SINTEGRA; Licença de Funcionamento Anual emitido 

pela SEMFAZ da Prefeitura do Município de Porto Velho; Atestado de Capacidade Técnica emitido 

em 22/07/2013 pela FORD MEGA VEÍCULOS (atestando o fornecimento de passagens 

terrestres sem informar quantidades e valores), Atestado de Capacidade Técnica emitido em 

23/07/2013 pelo MP/RO (atestando o fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais sem informar quantidades e valores); Atestado de Capacidade Técnica emitido 

em 30/08/2012 pela ALE/RO (atestando o fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais sem informar quantidades e valores); Atestado de Capacidade Técnica emitido 

em 01/07/2014 pela SESAU/RO (atestando o fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais, constando 1.440 bilhetes ao mês, mas não constando valores contratados); o 

Contrato n° 345/PGE-2014 com a SESAU/RO (constando como objeto fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais – valor contratual de R$ 974.000,00), datado de 

07/11/2014; Contrato n° 042/2008-PG com o MP/RO (constando como objeto fornecimento de 

passagens aéreas nacionais e internacionais – valor contratual de R$ 220.612,91), datado de 

25/08/2008, e, ainda, a Proposta solicitada conforme Ata do Pregão. Esta Pregoeira Substituta, 

como praxe nas nossas licitações, imprimiu a Situação do Fornecedor junto ao 

SICAF/COMPRASNET, bem como, atendendo orientação desta SUPEL e do TCE/RO, consultou e 

imprimiu o CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e suspensas) e o CAGEFIMP 

(Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
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Estadual), nada constando quanto à Recorrida nesses cadastros. Esses documentos constam às fls. 

354 à 380 autos. 

Após vistas aos documentos enviados pela Recorrida, esta Pregoeira - verificando 

que entre os Atestados fornecidos não continham todas as informações necessárias consoante o 

subitem 10.8.1 “a.1” do edital – em especial no que pertine às quantidades fornecidas - via chat (na 

sessão)  informou a todos os licitantes que, com base no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93, abria 

diligência para a Recorrida anexar no sistema, no prazo de 24 horas, documentos “a comprovar a 

compatibilidade da sua Qualificação Técnica - Atestados de Capacidade apresentados - com o 

objeto desta licitação, conforme o estabelecido no subitem 10.8.1 "a.1" do Edital. Exemplificando, 

poderão ser enviados: notas fiscais, contrato administrativos, notas de empenho ou outros 

documentos comprobatórios.”, fls. 385 verso. 

A Recorrida, atendendo a convocação da diligência, anexou no sistema, no dia 

12/05/2015, dois Atestados de Capacidade Técnica, um emitido pela FORD MEGA VEÍCULOS 

em 11/05/2015, às fls. 380 dos autos, informando fornecimento de bilhetes de passagens terrestres e 

aéreas, valor contratado de R$ 62.034,66, com prazo de execução de 12 meses, no período de 

07/01/2012 à 31/03/2015, e outro emitido pelo COREN - Conselho Regional de Enfermagem de 

Rondônia – em 11/05/2015. Reaberta a sessão no dia 12/05/2015, foi declarado na Ata da sessão 

que: 

“Atesto o recebimento do Atestado emitido pela Mega Veículos, 

datado de 11/05/2015, anexado neste sistema pela licitante M A 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, para fins esclarecer/ 

complementar o Atestado emitido, também pela Mega Veículos, 

apresentados ontem, tempestivamente, pela licitante M A VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME. 

Quanto ao outro Atestado de Capacidade Técnica anexado neste 

sistema, na data de hoje, emitido pelo COREN - Conselho Regional de 

Enfermagem de Rondônia - não podemos receber posto que 

intempestivo, não tendo sido apresentado qualquer Atestado de 

Capacidade Técnica do COREN na data de ontem, quando a licitante 

M A VIAGENS E TURISMO LTDA ME foi convocada para 

apresentar seus documentos de habilitação. 

Os documentos solicitados por esta Pregoeira, em fase de diligência, 

anexados hoje pela M A VIAGENS E TURISMO -LTDA se prestam à 

comprovar quaisquer dos Atestados apresentados ontem, 

tempestivamente, como Atestados de Qualificação Técnica, os quais 

não continham a informação do valor dos contratos que foram 

atestados. Necessidade esta conforme o subitem 10.8.1 "a.1" do Edital. 

Assim, o Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo COREN, em 

favor da M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, datado de 

11/05/2015, não é recebido, por ser intempestivo, e não será autuado 

nos autos do Processo Administrativo desta Licitação. Esclareço que a 

diligência do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93 não se presta para a inclusão 

de novos documentos que já deveriam constar anteriormente.” 
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Diante dos documentos anexados nos sistema e analisados os que foram tidos como 

válidos para comprovar a habilitação, havendo uma exceção conforme o acima exposto, foi feita no 

sistema a habilitação da Recorrida, tendo sido informado na Ata que a mesma estava habilitada. 

Após isso o sistema abriu o prazo para o registro da manifestação da intenção de recursos, 

concedendo-se prazo legal para manifestação e após foi encerrada a sessão. 

NO MÉRITO 

O inconformismo da Recorrente, alegando que a Recorrida - a M A VIAGENS E 

TURISMO LTDA – ME, não apresentou Atestado de Capacidade Técnica referente à passagem 

terrestre e de que os atestados enviados não contemplaram o quantitativo exigido, recai sobre dois 

aspectos da Qualificação Técnica exigida para o edital do Pregão Eletrônico 136/2015/SUPEL, o da 

compatibilidade em características e o da compatibilidade em quantidades.   

Considerando a motivação da intenção de recurso, revendo os Atestados 

apresentados, bem como seus respectivos documentos complementares – os contratos enviados, foi 

detectado que o Contrato n° 345/PGE-2014 com a SESAU/RO (constando como objeto 

fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais – valor contratual de R$ 974.000,00), 

às fls. 373 à 375 autos, por ser datado de 07/11/2014, era posterior ao Atestado de Capacidade 

Técnica emitido pela SESAU/RO datado de 01/07/2014, fls. 372 autos, que fora enviado pela 

Recorrente na fase de habilitação, foi, assim, constatada a impertinência de um com o outro. 

Diante disto, foi feito diligência, com base no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93 e no 

subitem 10.8.1 “a.2” do Edital, in verbis, através do Ofício n° 1694/GAB/SUPEL/2015, de 

14/05/2015, fls. 397 e 398 autos, solicitando-se à SESAU/RO que nos informasse quanto às 

quantidades do que fora declarado no Atestado de Capacidade Técnica emitido por aquela 

Secretaria, em favor da Recorrente, datado de 01/07/2014, tendo sido, ainda, registrado que as 

informações deveriam guardar pertinência ao período do Atestado emitido e apresentado na sessão 

pela Recorrida, ou seja, contratações até 01/07/2014: 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos: 

[...] 
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase 

da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta.” 

 

“10.8.1  RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

[...] 

a.2) O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão 

social, CNPJ, endereço, telefone, fax, data de emissão) e dos 

signatários do documento (nome, função, telefone, etc.), além da 

descrição do objeto, quantidades e prazos de entrega. E, na ausência 

dos dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 

parágrafo 3° da Lei Federal 8.666/93 para que sejam encaminhados em 
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conjunto os documentos comprobatórios de atendimentos, quais sejam 

cópias de contratos, notas de empenho, acompanhados de editais de 

licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o Pregoeiro os 

solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das 

informações e atendimento da finalidade do Atestado;” 

Em resposta a SESAU/RO, via Ofício n° 241/CTAF/GAB/SESAU, informou que,  

em valores, o contratado  (via nota de emprenho) com a  Recorrida chega ao total de R$ 

21.292.852,44 de Janeiro à Dezembro de 2013 e a R$ 11.299.800,00 de Janeiro à Junho de 

2014, ressaltando que este período é pertinente à data do Atestado anexado no sistema do 

Comprasnet pela Recorrida para a sua habilitação. Anexou, aquela Secretaria, cópia das Notas de 

Empenho desse período citado, correspondente ao Atestado emitido. 

Assim, restou mais do que satisfatória a comprovação daquela experiência e suas 

quantidades as quais guardam compatibilidade com o exigido no subitem 10.8.1 “a.1” do edital - 

que os atestados deveriam comprovar “no mínimo: R$ 562.623,00 em quantidade não inferior a 

30% de R$ 1.875.408,42, constante no item 4.3. do Termo de Referência - Das Quantidades 

Estimadas informadas no Termo de Referência.”, sobre o valor total estima para a licitação. Restou, 

também, comprovado que a Recorrida fez fornecimento em quantidades muito superiores ao 

solicitado para o Atestado de Capacidade Técnica, superior até mesmo ao total estimado deste 

Pregão. Comprovada, assim, a capacidade da empresa na emissão dos bilhetes das passagens. Até 

porque não há complexidade técnica para o fornecimento deste objeto. 

Quanto à compatibilidade em características entre o objeto da licitação e os dos 

Atestados temos que guardam compatibilidade tanto o Atestado da SESAU como o do Ministério 

Publico/RO e seus respectivo contratos/notas de empenho – pois estes dois tem as informações 

necessárias para a análise. 

O objeto em licitação do Pregão em comento é de passagens terrestres, a SEDUC ao 

indicar a parcela de maior relevância para a comprovação por Atestado de Capacidade Técnica, 

definiu e indicou no Termo de Referência passagens terrestres, pois este é o único item do certame 

ser licitado. 

Vejamos o que nos diz a Lei n° 8.666/93, aplicável subsidiariamente para a 

modalidade pregão – ar. 9º da Lei Federal n° 10.520/2002, e o edital quanto à questão do Atestado 

neste aspecto: 

Na Lei Federal n° 8.666/93 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á 

a: 

[...] 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 
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licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;” (grifamos) 

 

No edital 

“10.8.1  RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando o desempenho da licitante em contrato pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, podendo ser usado como modelo o Anexo IV deste Edital, 

conforme delimitado abaixo: 

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características e 

quantidades o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de 

atestados informe que o licitante executou, satisfatoriamente, contrato 

de fornecimento de passagens terrestres de no mínimo: R$ 562.623,00 

em quantidade não inferior a 30% de R$ 1.875.408,42, constante no 

item 4.3. do Termo de Referência - Das Quantidades Estimadas 

informadas no Termo de Referência;” 

O texto legal deu origem ao editalício e em que pese o subitem 10.8.1 “a1” citar 

passagens terrestres não podemos nos ater a esta expressão e nos afastar da finalidade legal contida 

na Lei Lederal n° 8.666/93 quanto a este tópico, a lei não limitou que o objeto a ser atestado em 

experiência anterior seja igual ao objeto que está sendo licitado, mas, sim, pertinente e 

compatível. 

As regras editalícias não tem fim em si mesmas, assim como os artigos, incisos, 

alíneas e parágrafos da lei, as normas em conjunto traçam uma finalidade a ser alcançada. Na 

aplicação da lei há que se atentar para a finalidade legal com a orientação dos princípios legais 

regentes da lei. 

Ressaltando que o objeto do Pregão in casu é de aquisição, ou seja, compras, cabe 

aqui, pela importância e pertinência, trazer alguns comentários do notável mestre Marçal Justen 

Filho ao art. 30, inc. II, da Lei 8.666/93 (comprovação da aptidão para desempenho), que, entre 

outros fundamentos, nortearam a habilitação da Recorrida neste certame: 

“A lei disciplinou de modo mais minucioso a capacitação técnica 

exigível nas licitações para obras e serviços. Quanto a compras, as 

regras são mais sumárias. E, quanto a alienações, nem se poderia 

cogitar do tema. Essa distinção deriva da natureza da prestação a ser 

executada pelo particular. Nas alienações, exige-se a liquidação do 

preço, o que exclui investigação acerca das habilidades pessoais do 

particular. Na compras, o particular apresenta à Administração o bem 

pronto e acabado. Na maior parte dos casos, o particular não interfere 

sobre as peculiaridades do bem. Já nas obras e serviços, trata-se 

essencialmente de obrigações de fazer: a satisfatoriedade da prestação 

deriva da habilidade do particular em executá-la.  
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Não significa que somente haja requisitos de capacitação técnica nas 

licitações de obras e serviços. Podem existir também em compras, mas 

serão, geralmente, menos complexos.”
1
(grifamos) 

“A qualificação técnico operacional consiste em qualidade pertinente 

às empresas que participam da licitação. Envolve a comprovação de 

que a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara 

anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a 

contratação almejada pela Administração Pública.”
2
 (grifamos) 

“Em primeiro lugar, não há cabimento em impor a exigência de que 

o sujeito tenha executado no passado obra ou serviço exatamente 

idêntico ao objeto da licitação....Mas também se deve reconhecer que 

a idoneidade para executar o objeto licitado pode ser evidenciada por 

meio da execução de obras e serviços similares, ainda que não 

idênticos. Em outras palavras, a Administração não pode exigir que o 

sujeito comprove experiência anterior na execução de um objeto 

exatamente idêntico àquele licitado – a não ser que exista alguma 

justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto.” 

(grifamos) 

Jurisprudência do TCU 

“No caso vertente, a exigência de que a licitante tenha executado 

serviço no mínimo igual ao do objeto do pregão contraria esse 

entendimento, por impor às interessadas condição que extrapola os 

critérios razoáveis de seleção, invadindo e ferindo a competitividade 

do certame.” (Acórdão n° 410/2006, Plenário, rel. Min. Marcos 

Vilaça)”.”
3
 

Limitar a que o objeto na experiência atestada neste caso seja igual ao objeto 

licitado seria reduzir o universo de competidores o que é vedado em lei
4
 e na jurisprudência. 

Há que ser considerado que quanto às características o Atestado emitido pela Ford 

Mega Veículos, datado de 22/07/2013, informa que a Recorrida já forneceu bilhetes de passagens 

terrestres, embora não informa a quantidade ali. Em outro Atestado emitido pela mesma empresa, 

datado de 11/05/2015, embora apresentado fora do prazo da convocação de habilitação, mas fase de 

diligência, serve como informativo quanto às quantidades, sendo complementar ao primeiro. 

Ora entender que as experiências atestadas de emissão de bilhetes de passagens 

somente as terrestres poderiam atender a esta licitação seria, reduzir a competição e afastar a melhor 

                                                           
1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª Ed., São Paulo: Dialética, 2012, p. 495. 
2 Ibidem p. 499. 
3
 Ibidem, p. 503-504. 

4 inc. I, § 1°, art. 3° da Lei Federal 8.666/93  “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 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;”. 
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proposta ofertada. Ressalte-se que para a sessão do Pregão Eletrônico 136/2015 foram cadastradas 

apenas 05 (cinco) propostas, e destas apenas uma dentro do estimado pela SUPEL (no percentual de 

desconto mínimo estabelecido para a licitação), e, ainda, na fase de lances quaisquer das outras 

propostas deram qualquer lance a chegar no aceitável pela Administração, consoante o estimado 

para a contratação divulgado no edital. 

A esse respeito - frustrar o caráter competitivo - tanto a regulamentação federal
5
 

para a modalidade pregão quanto a regulamentação estadual primaram em suas disposições. Cabe, 

também, realçar outros princípios que deve orientam a aplicação da lei, devendo ser observado 

nesta e em qualquer outra licitação, como a seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, o da economicidade, da eficiência, da razoabilidade, entre outros.  In verbis a 

disposição do Decreto Estadual n° 12.205/2006 – D.O.E. 526 de 02/06/2006, que regulamentou o 

pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns: 
 

“Art. 4o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos 

princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, eficiência, economicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 

razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.  

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 

desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.” 

Lembremos que a fase habilitatória se presta a apurar a idoneidade e a capacitação 

do licitante para contratar com  a Administração Pública. Na análise para tal há um conjunto de 

documentos, não somente o Atestado de Capacidade Técnica, a demonstrar o atendimento da 

habilitação. Neste caso, o conjunto de documentos apresentados pela Recorrida a habilitam para o 

certame. 

 Considerando que a Recorrida M A VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, é 

empresa de Viagens e Turismo, atuando, também, na área de emissão de bilhetes de passagens, 

como normalmente o fazem as empresas deste ramo, em especial atuando na emissão de bilhetes de 

passagens aéreas, considerando a similaridade da emissão tanto de um bilhete como o de outro, 

considerando os atestos de experiências consideradas satisfatórias, considerando o Ofício 

241/CTAF/GAB/SESAU/RO, fls. 399 à 438 autos, anteriormente citado, comprovando o que fora 

declarado pela SESAU no Atestado de Capacidade Técnica emitido em 01/07/2014 – enviando pela 

Recorrente, tempestivamente, como documento para sua habilitação no certame, considerando 

ainda, os princípios acima citados, norteadores das licitações públicas, enfim, ficou constatado 

que a licitante tem experiência compatível com o objeto desta licitação e foi a proposta 

mais vantajosa à Administração. 

                                                           
5 No § único do art. 5°, Decreto Federal 5.450/2005. 
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Enfim, pela reanálise da habilitação da Recorrida M A VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, à luz das normas e dos princípios acima apontados, que orientam a aplicação das leis 

afetas às licitações públicas, tem-se que deve ser mantida a habilitação da mesma neste certame. 

DECISÃO 

Em cumprimento ao art. 11, inc. VII, do Decreto Estadual n° 12.205/2006, após 

análise da intenção de recurso manifesta, recebida e conhecida, bem como as contrarrazões, com 

base nas considerações aqui esposadas, à luz dos princípios da legalidade, da isonomia, da 

impessoalidade, da eficiência, a ampliação da disputa, da razoabilidade, da proporcionalidade, entre 

outros, bem como o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa, julga-se pela sua 

IMPROCEDÊNCIA, ratificando a habilitação da Recorrida neste certame. 

Atendendo ao disposto no inc. VII do art. 11 do Decreto Estadual n° 12.205/2006 – 

parte final, submeto a presente decisão ao conhecimento e à apreciação da Autoridade Superior na 

pessoa do Senhor Superintendente Estadual de Compras e Licitações, podendo ensejar melhor juízo 

e entendimento. 

Porto Velho - RO, 21 de Maio de 2015. 
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