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PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2018 - CPL/ALAP  

Processo nº.  0542/2018 – PRESI/ALAP 

Referência: Pedido de Impugnação 

Impetrante:  ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - ME  

CNPJ 16.604.411/0001-26 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 

agenciamento de viagens compreendidos a emissão, remarcação e cancelamento de 

passagens aéreas, nacionais e internacionais, para atender as necessidades da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

  

 

 

ANÁLISE E JULGAMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

 

Ao décimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, através do seu Pregoeiro GEORGTON 

ROSA DE OLIVEIRA, nomeado pela portaria nº 2543/2018, de 11 de julho de 2018, 

procedeu a análise e julgamento do pedido de impugnação impetrado pela empresa: 

ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVOS LTDA - ME - CNPJ 16.604.411/0001-26. 

 

 

I – DAS PRELIMINARES 

 

Impugnação interposta, o consoante texto da peça referece ao item 3.1 do 

anexo I do Edital (Termo de Referência), pela empresa  ÉTICA TURISMO VIAGENS 

RECEPTIVOS LTDA – ME, CNPJ 16.604.411/0001-26, situada na Avenida Almirante 

Barroso, 836-A, Centro, Macapá – AP, devidamente qualificada na peça inicial, no qual, 

apresentam argumentos referente ao edital de Licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº 006/2018 – CPL/ALAP, com fundamentos na Lei 10.520/2002, e 

subsidiariamente pela Lei 8.666/1993. 

 

,  

 

II - DA TEMPESTIVIDADE: 

 

Impugnação interposta, tempestivamente, por meio físico, o pedido foi 

enviado para o e-mail: cpl.al.ap@gmail.com, no dia 19/12/2018, às 08:55h, 02 (dois) 

dias úteis antes da realização do certame, cabendo à administração julgar-lo, 

conforme §1º do art. 12 do Decreto nº 3.555//2000, subsidiariamente pela Lei nº 

8.666/1993, conforme podemos verificar, in verbis: 

 

Decreto nº 3555/2000 

mailto:cpl.al.ap@gmail.com
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Art. 12.  Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e 

quatro horas. 

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame 

 

Lei nº 8666/1993 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

... 

§ 3o A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

A impetrante alega que a exigência imposta no subitem 15.2.3, III do edital 

do pregão supremencionado é restritiva, em consequência requer a devida retirada, 

conforme a seguir (sintese extraídA do pedido): 

 

“Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às 

normas que regem o procedimento licitatório, como à frente será 

demonstrado. 

De acordo com o § Io, inciso I, do art. 3, da Lei n° 8660/93, 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; 

 

Ora, na medida que o indigitado item do Edital está a exigir que, não 

resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita consigna 

cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter 

competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. 

Dada a meridiano clareza com que se apresenta a ilegalidade do item 

apontado, pelo mero cotejo com a letra fria da lei, despiciendo é arrostar 

cometimentos doutrinários ou o posicionamento de nossos Pretórios. 

Sobre tal exigência já se manifestou o Tribunal de Constas da União” 
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A Licitante também cita o ACÓRDÃO N° 3360/2015 - TCU – Plenário, e faz 

o seguinte pedido: 

 

“Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada 

procedente, com efeito de excluir do edital a exigência contida no item 

15.2.3, III e também a da letra "a". 

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, efetuando a 

alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, 

conforme § 4°, do art. 21, da Lei n° 8666/93.” 

 

IV - DA ANÁLISE 

 

Preliminarmente informamos que verificamos que a impugnação versa sobre 

a habilitação dos participantes no procedimento licitatório, principalmente quanto a 

capacidade técnica operacional da licitante, conforme podemos ver ao norte, iremos 

analisar os itens contestados estritamente na ordem em que foram apresentados: 

 

À luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, além 

do direito positivado através da Lei n.º 8.666/93, não resta qualquer dúvida de que a 

Pessoa Jurídica de Direito Público deverá emprestar legalidade, moralidade, eficiência e 

isonomia a todos os certames licitatórios em busca da contratação mais vantajosa ao 

interesse público.  

 

No entanto, em que pesem tais considerações, importante ressaltar que a 

Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, a Administração Pública Direta e Indireta 

deve licitar se pretender contratar com terceiros.  

 

O mencionado dispositivo preceitua o seguinte:  

 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  

 

Na mesma esteira, o art. 3º da Lei de Licitações, nº 8.666/93, dispõe que:  

 

“... a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração, dentre outros princípios.”  

 

Assim sendo, a regra geral é que o maior número de interessados participem 
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da licitação, apresentando suas propostas para fornecer um produto ou prestar um 

determinado serviço. De igual forma, as exigências, segundo o comando constitucional, 

relativas à qualificação técnica e econômica, somente são permitidas quando 

indispensáveis para a garantia da execução contratual.  

 

Dessa forma, qualquer impedimento ou dificuldade descabida para a 

participação do certame, pode ser entendido como uma restrição à competitividade e, 

por consequência, ofensa ao princípio da isonomia e, também, ao art. 3º, inciso I, da Lei 

de Licitações, que veda a inclusão, nos atos convocatórios de certames licitatórios, de 

cláusulas impertinentes ou irrelevantes.  

 

Isso não quer dizer que, quando for necessário estabelecer requisitos 

mínimos de participação no certame, com vistas à garantia a perfeita execução do 

contrato, a Administração Pública não possa fazê-lo. A esse respeito, Meirelles (1998, p. 

239) argumenta: 

 

 “Todavia não configura atentado ao princípio da igualdade aos licitantes 

o estabelecimento de requisitos mínimos de participação, no edital ou 

convite, porque a Administração pode e deve fixá-los, sempre que 

necessário à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição 

da obra ou serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de 

qualquer outro interesse público. Mais ainda: uma exigência descabida, 

que não seja indispensável para a execução contratual, pode ser 

entendida, inclusive, inconstitucional.” MEIRELLES, Hely Lopes, Direito 

Público Administrativo, 16ª edição, p. 245.  

 

A corroborar com tal entendimento, Di Pietro pontua que:  

 

“As exigências que não são indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações, contribuem para tornar o procedimento da licitação ainda 

mais formalista e burocrático, desvirtuando os objetivos da licitação e 

infringindo o inciso XXI do artigo 37 da Constituição”  

 

Mas podemos evidenciar a necessidade de certos requisitos estabelecidos na 

contratação, com o intuito de evitar uma inexecução total ou parcial do objeto 

pretendido, devido a sua importância junto a instituição. 

 

O mercado de agenciamento de viagens é ciente da importância capital do 

registro IATA e do adequado rigor que aquele organismo exige para tanto, fornecendo 

garantia adicional àquele que contrata os serviços de uma agência de turismo. 

 

A presente questão foi submetida a esclarecimento jurídico, no qual ficou 

evidenciado a necessidade de alteração do subitem 15.2.3, III, em virtude das 

jurisprudências do Tribunal de Contas da União – TCU. Acórdãos 1677/2006, 

1766/2006, 1285/2011 e 3360/2015, todos do Plenário, e 171/2007-TCU-1ª Câmara, 
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como exigência de habilitação do edital do Pregão Presencial nº 006/2018 – CPL/ALAP.  

 

Mas temos que observar a necessidade de aquisição de passagens aérea 

internacionais, que também faz parte do objeto pretendido, mas em um percentual 

significativamente menor, em média 4% (quatro por cento) do montante previsto, que 

não deve ser descartado, e sua execução deve ser garantia, sem custo adicional para a 

administração, por este motivo, será solicitado na assinatura do contrato, comprovação 

de registro da IATA, podendo a licitante apresentar registro próprio ou da consolidadora, 

que tenha contrato firmado com a licitante, garantido assim a plena execução do objeto. 

 

V - DA CONCLUSÃO E DECISÃO  

 

Por todo exposto, após análise dos pontos vertidos em peça, conforme 

aduzido pela impugnante, este Pregoeiro no uso de suas atribuições, JULGA 

PROCEDENTE, em razão dos argumentos lançados nesta manifestação, com o 

consequente e necessário adiamento do Pregão Presencial nº 006/2018-CPL/ALAP para 

que sejam efetuadas as devidas alterações no instrumento convocatório e em seus 

anexos. Após a adoção de tais medidas, se seguirá a republicação do certame a fim de 

viabilizar uma contratação que melhor atenda ao interesse público. 

 

 

Macapá – AP, 19 de dezembro de 2018. 

 
 
 

Georgton Rosa de Oliveira 
Presidente da CPL/AP 

 


