
Á 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL-FUNDECC, 

Att. Comissão Permanente de Licitação

NESTA

REF.: : Pregão Eletrônico Nº. 008/2015 - IMPUGNAÇÃO

A AIRES TURISMO LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ Nº. 06.064.175/0001-49, 
com sede em Brasília/DF, vem respeitosamente, com fulcro no art. 41, § 1º da Lei 8666/93, perante Vossa 
Senhoria, requerer a impugnação do edital pregão eletrônico nº. 08/2015.

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato convocatório, quer por discreparem 
do rito estabelecido na lei 8666/1993 (com alterações posteriores) e na lei federal n.º 10520/2002, quer por 
restringirem a competitividade, condição esta essencial para a validade de qualquer procedimento licitatório.
Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, facilitando-se a compreensão de 
determinadas cláusulas e evitando-se interpretações equivocadas, conforme exposição a seguir.

- A OBRIGATORIEDADE DE REPASSE DAS VANTAGENS CONCEDIDAS PELAS COMPANHIAS 
AÉREAS:

3.1.5. A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE todas as vantagens e tarifas-acordo (tarifa 
negociada entre a CONTRATADA e as empresas aéreas) que vier a celebrar com as companhias 
aéreas.

(Grifo Nosso).

A respeito do recebimento de vantagens e tarifas-acordo,  é importante mencionar  que de fato existem,
assim como os bônus e outras vantagens financeiras oferecidas pelas companhias aéreas, que inclusive
são  reconhecidas  pela  Suprema  Corte,  TCU –  Tribunal  de  Contas  da  União,  através  do  Acordão  Nº.
3440/2014, Relator Ministro Raimundo Carreiro, que assim se manifestou a respeito dos bônus e outras
vantagens financeiras oferecidas pelas companhias aéreas, sobre o volume de vendas, senão vejamos:

Analise, Quadro 2:

“  Ocorre que, na prática, nem sempre as agências de viagem se remuneram única e exclusivamente com o
valor cobrados dos usuários dos serviços de agenciamento de viagens. Em muitos casos elas recebem
bônus e outras vantagens financeiras das Companhias Aéreas, EM VIRTUDE DO VOLUME DE BILHETES
QUE EMITEM, o que tornaria exequível as propostas muito próximas a zero apresentadas por diversas
agências de viagem em variados procedimentos licitatórios”. (Grifo Nosso)

“  Este  entendimento  é  corroborado  não  só  pelas  propostas  apresentadas  no  procedimento  licitatório
realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) (R$ 0,01, peça 5), como pela proposta vencedora do
certame realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a custo zero (peça
38), bem como pelos pregões realizados pela Universidade Federal da integração Latino-Americana (R$
1,82, peça 40, p. 8), pelo Ministério da Integração Nacional (R$ 4,50, peça 62, p. 17 e 56), pelo Corpo de
Bombeiros Militar do DF (R$ 0,38, peça 63, p. 17 e 26) e pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias,
também a custo zero (peça 64, p. 23 e 49).” (Grifo Nosso).

Como se percebe existem além dos incentivos, outras vantagens reconhecidas pelo TCU, que são licitas e
de direito da agência, as quais não podemos abrir mão, convém mencionar, o enunciado 222 da Súmula de
Jurisprudência  do  TCU que  dispõe,  in  verbis,  que  ‘As  Decisões  do  Tribunal  de  Contas  da  União,
relativas à aplicação de normas gerais de licitação,  sobre as quais cabe privativamente à União
legislar, devem ser acatadas pelos administradores dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios’.



Portanto neste caso, não pode, Vossas Senhorias, desacatarem as orientações da Suprema Corte.

Ademais,  Não existe fundamento constitucional  ou legal para que as empresas contratadas tenham de
repassar  suas comissões,  lucros,  vantagens ou quaisquer  receitas  de sua atividade própria,  para ente
público ou privado e executem o contrato somente com os ganhos da taxa de agenciamento.

Na Lei nº 8. 666/93 não consta, como não poderia constar, imposição de transferir ao ente público uma
remuneração decorrente de negociação direta entre fabricante e distribuidor, como não há obrigação para
nenhum segmento de fornecedor de governo ou equivalente, que repasse seus ganhos, provenientes de
negociações comerciais.

- QUANTO A IN. 07 DE AGOSTO DE 2012:

Deverá o referido edital ser alterado, pois, a IN. 07 de agosto de 2012, já foi revogada pela IN. 03 de
Fevereiro de 2015:

Art. 24. Fica revogada a Instrução Normativa nº 7, de 24 de agosto de 2012.

- QUANTO AO NÃO CUMPRIMENTO DO VII , ART. 40 da Lei nº. 8.666/93:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu

setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e

hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,

obrigatoriamente, o seguinte:

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

O edital está claramente confuso quanto a sua forma de julgamento, em vários momentos será utilizada a
menor  taxa  de  agenciamento  (RAV),  posteriormente,  aceita  que  a  licitante  oferte  desconto,  então
questionamos, qual critério será desconto ou taxa de agenciamento (RAV)?

Solicita ainda, que sejam repassadas as vantagens oferecidas pelas companhias aéreas, porém, aceita zero
de RAV e desconto, como as agências irão sobreviver? Irão trabalhar de graça??

- DO PEDIDO:

Ante o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação, para que sejam excluídas as regras do edital,
que obrigam o repasse das vantagens oferecidas pelas companhias aéreas, bem como seja definido de
forma clara e objetiva que o critério de julgamento será a menor taxa de agenciamento (RAV), aplicando a
IN. 03/2015. 

Termos em que requer e aguarda deferimento.

Aires Turismo Ltda

Ismael Lima dos Santos

RESPOSTA:

PARECER/ASJUR/HR/FUNDECC/Nº.0018/2015

Natureza: Impugnação administrativa Edital PP 008.2015 (Aquisição de 

                 passagens  aéreas)

Memorando Setor de Compras n. 011/2015



Pregão Eletrônico 008/2015.

Impugnante: Aires Turismo Ltda. 

I- Relatório

Vêm os presentes autos do Setor de Compras da FUNDECC visando à análise jurídica

das  razões  de  impugnação  do  Edital  PP 008.2015,  cujo  objeto  é  a  contratação  de

empresa especializada para a prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, que

ofereça  o  menor  valor,  compreendendo  os  serviços  de  emissão,  remarcação  e

cancelamento de passagens aéreas nacionais  e  internacionais e aquisição de seguro

viagem.

O referido Edital prevê a data de abertura do pregão para a data de 13/08/2015, com

início previsto para as 08h30min. horas.

A Impugnação apresentada foi  encaminhada através  de  e-mail  em 11/08/2015,  as

15h15min.

Em síntese a Impugnante requer a alteração do Edital para suprimir a obrigação da

empresa a ser contratada de repassar à contratante todas as vantagens e tarifas-acordo

que vier a celebrar com as companhias aéreas. Referida obrigação está descrita no item

3.1.5 do Termo de Referência – Anexo ao Edital. 

Alega ainda que a IN MPOG 07 de 24 de agosto de 2012, foi revogada pela IN MPOG

03 de 11 de fevereiro de 2015. 

Finalmente alega que a forma de julgamento do Edital quanto ao menor preço não

está clara, o que estaria a infringir o inciso VII do art. 40 da Lei 8.666/93. 

II- Parecer 

Preliminarmente  insta  esclarecer  que  a  impugnação  é  própria  e  tempestiva,  nos

termos do Edital. 

Quanto  à  alegação  contida  no  preâmbulo  da  impugnação  de  que  “a  presente

impugnação  apresenta  questões  pontuais  que  viciam o  ato  convocatório,  quer  por

discreparem  do  rito  estabelecido  na  lei  8.666/93...,  quer  por  restringirem  a

competitividade,  condição  essencial  para  a  validade  de  qualquer  procedimento

licitatório...”   (grifei),  não procede, pois,  os itens pontuados pela impugnante em nada

impedem  que  a  licitante  ou  outras  empresas,  possam  participar  do  certame.  A

impugnação não demonstra a existência de cláusulas restritivas no Edital.  



1) A impugnação do item 3.1.5 do Termo de Referência, não restringe a participação

de licitantes ao certame. Na realidade, trata-se de exigência meramente negocial quanto à

obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, através de demonstração dos

preços da Contratada, garantia prevista no caput do artigo 3º. da Lei 8.666/93.

Eis o conteúdo do item 3.1.5:

“3.1.5. A CONTRATADA repassará à CONTRATANTE todas as vantagens e
tarifas-acordo (tarifa negociada entre a CONTRATADA e as empresas aéreas) que
vier a celebrar com as companhias aéreas.” 

Na realidade, o disposto no item acima não se trata de desobediência à Instrução

Normativa 03 de 11 de fevereiro de 2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão, que disciplina a contratação dos serviços de fornecimento de passagens aéreas. 

O § 5º. do artigo 7º. da referida Instrução, ao afirmar que “eventuais incentivos, sob

qualquer título, recebidos pelas agências de turismo das companhias aéreas, não

poderão ser considerados para aferição da exequibilidade da proposta”  refere-se

exclusivamente à demonstração da exequibilidade da proposta da licitante. Não se trata

de vedação para que o valor praticado pela contratada, não possa sofrer redução em face

de acordos como acontece com as empresas aéreas. 

Havendo  demonstração  de  que  o  custo  dos  serviços  após  a  contratação  sofreu

variação,  como  é  o  caso  de  tarifas-acordo  ou  vantagens  concedidas  que  refletem

diretamente na composição do custo, nada mais justo que haja a sua adequação. É o que

acontece no caso de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando a contratada

demonstra que seus custos sofreram impactos, nos termos da alínea “d” do inciso II do

artigo 65 da Lei 8.666/93.

Diante  desse  fato,  se  uma  licitante  vencer  o  certame  e  assinar  o  contrato,  fica

obrigada a aceitar a redução ou acréscimos de até 25% nos termos do § 1º do artigo 65

da Lei 8.666/93.

Diante disso é de se afastar a impugnação do item 3.1.5 do Termo de Referência na

forma  apresenta  pela  empresa  Impugnante,  já  que  o  preço  a  ser  apresentado  deve

observar  a  forma  contida  na  letra  “B”  –  META FÍSICA  E  VALOR  ESTIMADO  DA

CONTRATAÇÃO,  contido  no  Termo  de  Referência.  As  variações  posteriores  em

decorrência da diminuição de custos, visa exatamente manter a correta aplicação dos

recursos públicos e a proposta mais vantajosa para a administração.

Ante  a  essas  razões,  recomenda-se  a  manutenção  do disposto  no item 3.1.5  do

Termo de Referência do Edital PP 008/2015. 

2) Quanto à alegação de que o Edital PP 008/2015 não contém forma clara e objetiva



de julgamento, razão também não assiste à empresa impugnante, eis que no Termo de

Referência – parte integrante do Edital, assim está disposto: 

“C - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1 – Será considerada vencedora a licitante que ofertar o menor preço para o valor
anual estimado da contratação previsto na coluna E da tabela inserida no item B
acima.” 

Este  é  o  critério  de  julgamento  objetivo  contido  no  referido  Edital.  Portanto,

recomenda-se  o  não  acatamento  da  impugnação  quanto  a  este  item,  mantendo-se

íntegro o Edital PP 008/2015.

3) Finalmente quanto à aplicação da IN 03 de 11 de fevereiro de 2015, não

contém o Edital PP 008/2015, qualquer cláusula que impede a sua aplicação à

espécie objeto do certame. Diante disso, razão também não assiste à empresa

impugnante em relação ao Edital PP 008/2015. 

III- CONCLUSÃO 

Ante o exposto,  somos de parecer  que a impugnação apresentada pela empresa

Aires Turismo Ltda é totalmente improcedente, tanto quanto a legalidade das cláusulas

existentes, quanto a possível existência de obscuridade ou falta de clareza na forma de

julgamento. Assim,  por consequência o Edital PP 008/2015 deve-se manter íntegro, com

o prosseguimento do certame na sua forma originária.  

É o nosso Parecer, S.M.J, que submeto à consideração superior. 

Lavras-MG, 12 de julho de 2015.

Hélio Ribeiro

Assessoria Jurídica – FUNDECC

De acordo: 

Vera Lúcia Matias 

    Pregoeira


