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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2022 

PROCESSO –e-PAD 31530/2022 (DG) 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PÚBLICAS  

A AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais 
e internacionais para os magistrados, servidores e colaboradores do TRT-MG, mediante demanda, nos termos deste 
Edital e seus anexos.  

BILACORP Viagens e Turismo LTDA EPP, CNPJ: 27.829.511/0001-77 sediada na Av. Presidente Kennedy nº 3500 Sala 
1803, Bairro Santa Paula, São Caetano do Sul – SP, CEP: 09572-200, através do seu representante legal, o Sr. Ricardo 
Teixeira Pereira, RG: 49.604.855-7 e CPF: 019.505.233-14 apresenta contra razão ao recurso administrativo feito pela 
empresa LVM Viagens e Turismo LTDA. 

Alegações da Empresa LVM Viagens e Turismo LTDA; 

“Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 18/2022, onde o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 
tinha como objetivo a “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, 
compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais 
e internacionais para os magistrados, servidores e colaboradores do TRT-MG, mediante demanda, nos termos deste 
Edital e seus anexos”. 

Após a fase formulação de lances a empresa Recorrida se tornou arrematante do certame, sendo posteriormente 
declarada habilitada. Ocorre que, se faz necessário que os atestados de capacidade técnica sejam diligenciados, no 
intuito de comprovar que realmente atendem ao quantitativo mínimo que vem sendo exigido no item 7.9.1.1.do 
edital, sendo, portanto, necessário apresentar as notas fiscais dos serviços executados. Diante o exposto, não vemos 
outra forma de nos resguardamos de nossos direitos de sermos tratados de forma isonômica e legal, onde a empresa 
BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA, possa ser devidamente diligenciada no que tange aos atestados de capacidade 
técnica apresentados. 

O edital exige que a empresa apresente atestado de capacidade técnica, conforme item abaixo: 

7.9. Para comprovar a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a licitante deverá: 

7.9.1. apresentar atestado(s) de capacidade técnica que comprove o desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto a ser licitado, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado. 

7.9.1.1. Para tanto, deverá ser comprovada a execução de serviços similares de emissão/cancelamento/remarcação 
de bilhetes aéreos em contratos através de pelo menos 1(um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com, no mínimo, 280 operações anuais. 
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A empresa apresentou diversos atestados, porém, apenas 1 é emitido por ente publico, do qual, a licitação se tratava 
de contratação de 77 passagens aéreas e taxas, onde o mesma ainda esta em andamento, conforme mensagem 
inserida no próprio atestado. Logo, os demais meios de comprovação das quantidades faltantes das 280 operações 
anuais serão através dos atestados emitidos por entes privados. 

Frisa-se que, sempre que o atestado é emitido por um ente privado nos causa tamanha estranheza, ora que, sabe-se 
que facilmente é possível encontrar uma empresa “amiga”, onde a mesma aceite em emitir um atestado, mesmo que 
os serviços não tenham sido realmente prestados. Insta salientar que não estamos afirmando que este seja o caso da 
empresa BILACORP, mas, para que toda e qualquer duvida seja esclarecida, pedimos que seja realizado uma diligencia, 
e com ele apresentado as notas fiscais/faturas que deram origem ao atestado, lembrando que o mesmo deve possuir 
data anterior a emissão do atestado. 

Portanto, pedimos que a comissão de licitação efetue uma diligência para fins de verificar a VERACIDADE DO 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, onde a empresa apresente as notas fiscais/faturas dos serviços realizados, com 
data ANTERIOR a da emissão do atestado, e que seja de fato compatível com o edital. 

LEMBRANDO QUE A NOTA FISCAL/FATURA SÃO OS UNICOS DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A VERACIDADE 
DOS ATESTADOS APRESENTADOS!! 

Os atestados de capacidade têm a finalidade de comprovar para a Administração Pública, por intermédio de um 
documento subscrito por terceiro alheio à disputa licitatória, de que o licitante já executou o objeto licitado em outra 
oportunidade e a referida execução foi a contento, o que gerará confiança e segurança à Administração licitadora de 
o aludido licitante possuir expertise técnica.  

No art. 43, §3º, dispõe a Lei nº 8.666/1993 ser “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”.  

Trata-se, assim, de um juízo de verdade real em detrimento do pensamento dogmático segundo o qual o que importa 
é se o licitante apresentou os documentos adequadamente, subtraindo-se o fato desse mesmo licitante reunir ou não 
as condições de contratar com a Administração ao tempo da realização do certame. 

O principal artigo da norma geral de licitação referente à vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º do art. 41 da Lei 
nº 8.666/93 é muito incisivo e inquisitivo. 

Entendemos que o processo licitatório deve estar firmado nos princípios legais, e principalmente no da 
TRANSPARÊNCIA, ora que, para que seja de sucesso o tratamento igualitário entre as empresas, as mesmas devem 
estar disputando com isonomia, ou seja, documentos SÓLIDOS e VERDADEIROS. 

O pregoeiro, como peça importante no processo, tem o dever de sempre manter o processo licitatório dentro da 
legalidade, e penalizar aquelas empresas que talvez atuem em desconformidade com a legislação, podendo as vezes 
até ser caracterizado uma tentativa de fraude ao certame licitatório. Assim, a fim de que todos os princípios do ato de 
licitar sejam respeitados, principalmente o da transparência e legalidade, se faz necessário que ela seja diligenciada, e 
caso não consiga comprovar o quantitativo mínimo, deve ser INABILITADA.”” 
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A BILACORP Viagens e Turismo LTDA EPP, atendendo a solicitação da empresa LVM Viagens e Turismo LTDA, e de 
forma antecipada, decide enviar as faturas relacionadas ao atestes inclusos ao processo, aqui com as informações dos 
passageiros omitidas, porém envio através do e-mail na integra ao pregoeiro as faturas. 
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DO PEDIDO 

Solicitamos a essa comissão julgadora que dê provimento às Contrarrazões apresentadas, mantendo-se a decisão 
proferida, com a consequente adjudicação do objeto deste pregão e respectiva homologação do procedimento 
licitatório à empresa BILACORP Viagens e Turismo LTDA EPP. 

 

 

 

São Caetano do Sul, 21 de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
Ricardo Teixeira Pereira 
Sócio / Representante Legal 
RG: 49.604.855-7 
CPF: 019.505.233-14 
 


