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ATA DE DELIBERAÇÃO 05/2017- RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/ABDEM/2017 
PROCESSO Nº 001/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGEM 
 
 
Às 15:00 horas do dia 22 de setembro de 2017, na sala de reuniões da 
Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais - ABDEM, 
sita na Rua Coronel Joviniano Brandão, 309, Vila Prudente/SP, reuniram-se 
os membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL, constituída pela 
Portaria nº 01/ABDEM/2017, sob a presidência de Leo Fernando Gamba, 
tendo como membros Roberto Carlos de Cunto e Wilson Lopes Junior, ao 
final elencados e assinados, para apreciar o recurso administrativo 
interposto, tempestivamente, pela empresa C. R. TURISMO LTDA. – EPP. A 
empresa será denominada, na sequência, simplesmente como C.R. A outra 
participante da licitação, DAHER TURISMO LTDA, não apresentou 
contrarrazões. 
A empresa C.R. diverge da decisão alcançada pela CPL na Ata de 
Deliberação nº 04/2017, publicada no site da ABDEM, que a inabilitou por 
não ter cumprido a exigência contida no subitem 6.2.2.2, letra “a”, do 
instrumento convocatório. Em apertada síntese, alega a C.R.: “A organização 
responsável pelo certame incluiu no instrumento convocatório cláusula 
restritiva de seu caráter competitivo, pois que previu no item 6.2.2.2, letra “a”, 
a necessidade dos licitantes demonstrarem experiência na prestação de 
serviços em eventos desportivos de grande porte (...) envolvendo a 
participação de Pessoas com Deficiência Intelectual”. A parte final da 
cláusula citada, no seu entender é ilegal, por afronta direta ao art. 30, §5º, da 
Lei nº 8.666/93, pois não representa circunstância capaz de aferir a 
experiência do licitante. Pelos motivos aludidos, pleiteou a reforma da 
decisão da Comissão, com vistas à sua habilitação, e, por via de 
consequência, requereu seja declarada vencedora do certame e, por fim, 
seja a ela adjudicado o objeto licitado. Acuradamente esta Comissão 
analisou a peça recursal. Em primeiro plano, destacamos ter a referida 
empresa impugnado o edital, utilizando os mesmos argumentos ora em 
apreço. É de se destacar que o pedido foi rejeitado. Considerando que a 
Recorrente nada de novo trouxe à colação, nos reportamos a ata de 

mailto:abdem@terra.com.br
http://www.abdem.com.br/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS 
PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

 

Rua Coronel Joviniano Brandão, 309 - Vila Prudente - São Paulo - SP - CEP: 03127-175 - Tel: 11 2341-0521 

E-mail: abdem@terra.com.br - www.abdem.com.br - CNPJ: 00.949.555/0001-84 
 

deliberação nº 01/2017, pois que nela o assunto foi abordado à exaustão e 
contém as justificativas para a exigência da comprovação de experiência na 
prestação de serviços envolvendo a participação do deficiente intelectual, 
além da fundamentação legal, bem como decisões do Tribunal de Contas e o 
entendimento de doutrinadores, que corroboraram a acertada decisão 
anterior desta Comissão de Julgamento. Desta feita, julgamos desnecessário 
repetir aqui aquelas alegações e nos permitimos anexar a referida ata, que 
passa a integrar esta deliberação, independentemente da transcrição. 
  
 Não é demais repisar e frisar a licitude da exigência editalícia de 
comprovação da capacidade técnica específica da empresa, que é feita por 
meio de atestados de sua experiência anterior, medida pelo histórico de suas 
atuações em outros contratos, e pela existência de aparelhamento e pessoal 
adequados para a execução do objeto da licitação, e da comprovação da 
capacitação técnico-profissional. Restou patente: a qualificação estipulada é 
imprescindível para a garantia do cumprimento das obrigações do eventual 
contratado, bem como é pertinente ao objeto licitado. Em nenhum momento 
se pretendeu restringir a competitividade, favorecer fornecedores. Mediante 
todo o exposto a entidade esportiva representante dos atletas deficientes 
intelectuais não pode abrir mão da prova de experiência na prestação de 
serviços envolvendo o deficiente intelectual.   
 
Todavia, a ABDEM, sensível à dificuldade em se obter atestados na forma 
estabelecida no edital, julgou conveniente verificar a possibilidade de 
reformular o subitem 6.2.2.2 ora atacado. Aperfeiçoar o instrumento 
convocatório de maneira a assegurar que os serviços de agenciamento de 
viagens serão executados com o objetivo de atender às necessidades 
especiais do atleta deficiente intelectual. Nesse passo, oportunamente, será 
lançado à praça novo edital, contemplando regra aferidora da capacidade da 
empresa no cumprimento de suas obrigações, voltadas para um público 
diferenciado. Diante desse fato, o recurso impetrado pela Recorrente perdeu 
o objeto. O cerne do inconformismo da licitante foi saneado. Registre-se que 
a decisão lavrada anteriormente resta mantida, pois a CPL não poderia 
habilitar empresa que não cumpriu a exigência editalícia. Ante a 
circunstância apontada, trazemos à baila o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, o qual aduz que uma vez estabelecida a regra do 
pleito licitatório, ela deve ser cumprida em seus exatos termos. Em se 
tratando de regra constante do edital, deve haver vinculação a ela. É o que 
estabelece os artigos 3º, 41 e 55, Inciso XI, da Lei 8666/93 e suas 
atualizações, “in verbis”: “Art. 3º.  A licitação destina-se a garantir a 
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observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos; Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada; Art. 55.  São 
cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: XI - a 
vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, 
ao convite e à proposta do licitante vencedor”. Trata-se de princípio inerente 
a toda licitação e que impede não só futuros descumprimentos das normas 
do edital, mas também, o descumprimento de diversos outros princípios 
atinentes ao certame, tais como: o da transparência, da igualdade, da 
impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa 
e do julgamento objetivo. Como se vê, o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório privilegia a transparência do certame, garantindo a 
plena observância do princípio da igualdade.  
 
 É cabível lembrar de ter a outra participante do certame apresentado o 
atestado de capacidade técnica, nos exatos termos exigidos pelo edital. Foi 
inabilitada por outros fundamentos. Outrossim, observe-se que, por 
conseguinte, em ocorrendo a reformulação do instrumento convocatório será 
ampliada a competitividade. Desde logo, é de se salientar que outras 
empresas poderão participar do Pregão, caso provem aptidão para prestar 
serviços envolvendo o deficiente intelectual, não necessariamente por meio 
de atestados. A esse respeito sobreleva ressaltar que a ilegalidade seria a 
coibição da participação de outras eventuais proponentes, caso a licitação 
não fosse declarada prejudicada. Há que se propiciar igual oportunidade a 
todos os interessados. Perante a cogente argumentação exposta, a 
Comissão resolve descartar as ponderações trazidas à lume pela Impetrante, 
pelos mesmos motivos que não acolheu as alegações da impugnação. Nada 
de relevante acrescentou às razões de recurso a demandar a modificação da 
decisão guerreada.  Como se pode depreender, a Comissão não agiu ao 
arrepio da lei. A nosso ver a propalada irregularidade apontada pela 
Recorrente não conduz à dúvida e à imprevisão, tampouco acarreta o 
desnivelamento do certame, afetando quaisquer dos princípios basilares da 
licitação. Insustentável a tese da Recorrente. Por todos os motivos expostos 
não se vislumbrou azo para que o recurso " sub examine" seja acolhido, ao 
contrário, a decisão da CPL, deve ser mantida na sua totalidade. Com base, 
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pois, nas ponderações aqui deduzidas a Comissão delibera: 1. Receber o 
recurso, posto que, interposto tempestivamente; 2. Quanto ao mérito, por 
seus próprios e jurídicos fundamentos: a) NEGAR PROVIMENTO ao recurso 
oposto pela empresa C.R.; b) Manter, em seu inteiro teor, a decisão 
consignada na ata de deliberação anterior, publicada no site da ABDEM e 
por via de consequência, propor ao titular da Pasta, que o certame seja 
declarado PREJUDICADO; 3. PROCEDER à remessa desta Ata ao setor 
competente para publicação no site. Nada mais havendo a tratar foi a 
presente lavrada por mim, Mirian dos Santos, ....................... secretária da 
Comissão, que, lida e achada conforme segue assinada pelos integrantes da 
Comissão. 
 
A Comissão, 
 
 
 
 
 

Leo Fernando Gamba 
Presidente 

 
 
 
 

Wilson Lopes Junior 
Membro 

 
 
 
 

Roberto Carlos de Cunto 
Membro 
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