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PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2018 - CPL/ALAP  

Processo nº.  0542/2018 – PRESI/ALAP 

Referência: Pedido de Impugnação 

Impetrante:  WC VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ 13.480.254/0001-04 

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 quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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: WC VIAGENS 

E TURISMO LTDA - CNPJ 13.480.254/0001-04. 

 

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 WC VIAGENS E TURISMO 

LTDA - CNPJ 13.480.254/0001-04, situada na Rua São Francisco, 208-A, Centro, 

Açailândia – MA, 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 eletrônico, o pedido foi 

enviado para o e-mail: cpl.al.ap@gmail.com, no dia 04/01/2018, às 10:15h, 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 

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. 

mailto:cpl.al.ap@gmail.com
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§ 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. 

 

Por outro lado, o ato está subscrito por pessoa jurídica, ao que tudo indica, 

interessada no certame. Não há demonstração cabal acerca da titularidade de poderes 

na qualidade jurídica de representante legal da Senhora Sid Cleia Carvalho 

Gonçalves, visto que não há contrato social ou procuração juntada à impugnação, fato 

que, por si só, seria suficiente para não admitir o documento protocolado e sequer 

analisar o mérito da questão posta sob a análise deste Pregoeiro. 

 

Sucede que, em razão dos princípios que norteiam as atividades da 

Administração Pública, especialmente o da transparência dos atos administrativos, que 

possibilita seu controle pelos administrados, os quais se incluem o cidadão e os 

interessados nos processos de contratação pública, passo à análise do mérito da 

questão discutida, a fim de dirimi-la 

 

III – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE 

 

A impetrante alega que o anexo I do edital (Termo de Referência) em seu 

item 3.1 “a” é restritiva em consequência requer a devida retirada, conforme 

enumeradas a seguir: 

 

Tal exigência configura restrição à participação no certame, tendo em 

vista que a natureza dos serviços objeto desta licitação dispensa a 

necessidade de posto de atendimento na cidade de Macapá, conforme 

demonstrado a seguir. 

Como se vê, os serviços estabelecidos para a futura contratação se 

enquadram no conceito jurídico de serviços comuns, o que é capaz de 

determinar: a) a seleção de licitantes por meio da modalidade pregão 

(dada a natureza dos serviços), b) a proporcionalidade e parcimônia no 

que diz respeito à incidência do artigo 30, da Lei n. 8.666/93, e c) a 

interpretação das regras incidentes sobre o caso a partir da compreensão 

da particularidade dos serviços. 

A natureza dos serviços objetivados no presente edital caracteriza, ainda, 

duas situações: primeiro, não há exigência de comprovação da expertise 

/ 



 

                                     ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ                        Página 3 de 5 
 

 

das pessoas envolvidas na prestação dos serviços (até mesmo porque 

não existe curso superior para formação de profissionais para o trabalho 

em agências de turismo); e segundo, são atividades executadas por meio 

da utilização de sistemas específicos de informática da prestadora de 

serviços que são ligados aos sistemas de emissão de passagens e 

dados das companhias aéreas. Logo, é indispensável para a prestação 

do serviço a disponibilidade de capacidade de circulação de dados pela 

internet, conectividade entre os dados da agência e companhia aérea. 

 

E não se trata de uma peculiaridade da impugnante. Caracteriza-se o 

serviço justamente por sua prestação à distância, por meio de 

equipamentos e atendimento remoto. Vejamos o que dispõe o termo de 

referência nas alíneas 'a.l' a 'a.8' do subitem 3.1: 

"3.1. Para execução dos serviços, a EMPRESA CONTRATADA 

deverá: 

a) Manter escritório/loja de atendimento na região metropolitana de 

Macapá, inclusive com funcionários capacitados e 

funcionário/preposto de serviço, em regime de plantão, 

devidamente integrado às companhias aéreas, com 

equipamentos/mobiliários necessários e suficientes para a 

prestação dos serviços contratados, de modo a garantir as 

seguintes facilidades: 

a.l) execução de reserva automatizada, "on-line" e emissão de 

seu comprovante; 

a.2) emissão de bilhetes automatizados, "on-line"; 

a.3) consulta e informação de melhor rota ou percurso, "on-line"; 

a.4) consulta de frequência de voos e equipamentos, "on-line"; 

a.5) consulta sobre a menor tarifa disponível, "on-line"; 

a.6) impressão e comunicação sobre consultas formuladas; 

a.7) alteração/remarcação/cancelamento de bilhetes; e 

a.8) combinação de tarifa", (grifamos) 

A exigência contida na alínea 'a' acima de manter escritório/loja de 

atendimento na região metropolitana de Macapá, inclusive com 

funcionários capacitados e funcionário/preposto de serviço, em regime 

de plantão, devidamente integrado às companhias aéreas, com 

equipamentos/mobiliários necessários e suficientes para a prestação dos 

serviços contratados, perde o sentido quando passamos à análise das 

alíneas seguintes ('a.l' a 'a.8') onde fica demonstrado, sem sombra de 

dúvida, que a execução dos serviços é "on line" podendo se dar 

perfeitamente através de atendimento remoto, não sendo necessária a 

manutenção de um escritório na cidade de Macapá para atender 

exclusivamente a Assembleia Legislativa. 

Ademais, no âmbito de suas instalações, em que existe alto preparo 

técnico de equipamentos e conectividade com a internet, a impugnante 

pode melhor executar as tarefas pretendidas no edital do presente 

certame. E isso porque presta e executa tais tarefas de modo ininterrupto 
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para atender a dezenas de contratos públicos, atualmente, em todas as 

esferas do poder. 

Assim, a exigência de posto de atendimento para execução dos serviços, 

conforme consta do item 3.1 do Termo de Referência e na Cláusula 

Terceira da Minuta do Contrato anexa ao edital, é iníqua, antes de tudo, 

pela natureza dos serviços, que são comumente prestados de forma 

remota e pela internet. Em segundo lugar, mostra-se desproporcional a 

exigência dado o custo estimado para a instalação de um posto de 

atendimento específico para atender ao futuro contrato, o que 

naturalmente importará em aumento de custo para a Administração 

contratante, sem importar nenhum acréscimo ou melhora na qualidade 

de prestação dos serviços. 

Some-se a isso que a prestação de serviços em outra localidade, diversa 

daquela em que a impugnante detém sua sede e/ou filiais, com a 

instalação física de um local de atendimento só por decorrência do 

presente contrato, força a licitante a estabelecer alteração em seu 

contrato social, para a criação de uma filial, e criará encargos fiscais 

diversos daqueles atualmente suportados, dado que a prestação dos 

serviços dar-se-á em Estado diverso sob a tributação de serviços de 

acordo com a entidade licitante da localidade. 

Quer seja por seus aspectos materiais da prestação, quer seja sob o 

aspecto estritamente jurídico, o que se vê é que é manifestamente ilegal 

a exigência de criação/estabelecimento de um posto de atendimento 

específico para o contrato, motivo pelo qual tem lugar a presente 

impugnação, objetivando escoimar a ilegalidade do ato administrativo 

(edital). 

 

IV - DA ANÁLISE 

 

O impetrante cita o Acórdão nº 357/2014 do Tribunal de Contas da União, o 

qual, no seu entender se trata de hipótese semelhante. Erroneamente interpretado, haja 

vista que nesta hipótese exigiram-se postos presenciais em diversas unidades da 

Federação, totalizando 8 postos com equipamento e pessoal, instalados dentro das 

unidades da Eletrobrás, o que, de fato, importa em excessiva onerosidade para os 

licitantes, ao contrário do que prevê o edital desta Casa de Leis deflagrado. 

 

Esta administração não se admitirá a participação de qualquer empresa no 

certame, mas somente daquelas que possuam capacidade técnica mínima para 

executar os serviços com qualidade, nos exatos termos do contido no Edital deflagrado.  

 

A natureza dos serviços demandam efetivo controle e fiscalização de modo a 

evitar qualquer falha em sua execução.  

 

Os destinatários das passagens aéreas, comumente adquiridas por esta Casa 

de Leis, o Presidente do Poder Legislativo e deputados estaduais, os quais, na maioria 
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das vezes necessitam de passagens aéreas em caráter de urgência, de modo que 

eventual falha na comunicação, seja ela via internet ou via telefone, jamais pode 

inviabilizar a execução dos serviços, o que, em último caso, deve ser resolvido por uma 

representação in loco providenciada pelo contratado. 

 

Aliás, o próprio TCU possui julgado neste sentido e mais recente, permitindo-

se tal regra desde que haja fundamento técnico:  

 
“..., é ilegal a exigência, como critério de habilitação, de que as empresas 

participantes possuam representação ou equipe técnica em local 

previamente definido no edital. Tal exigência pode ser feita a partir da 

assinatura do contrato, desde que respaldada em análise técnica 

fundamentada. Acórdão 273/2014. Plenário, TC 028.1 10/2013-7, relator Ministro 

Benjamin Zymler, 12.2.2014. (grifo nosso)”. 

 

Além disto, é importante frisar que o Edital de Pregão Presencial n' 006/2018 desta 

Casa de Leis não veda que empresas sediadas em outros estados da federação 

prestem os serviços, objeto deste certame, por meio da rede mundial de 

computadores. No entanto, é imperioso que o licitante vencedor, para fins de 

assinatura contratual mantenha loja ou filial na cidade de Macapá, ou seja, possua 

estrutura mínima para a prestação dos serviços, de modo a viabilizar e facilitar o 

controle a fiscalização dos serviços. 

 

V - DA DECISÃO 

 

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

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

IMPROCEDENTE o pedido formulado, tendo em vista que a exigência contida no item 

3.1 “a” do Termo de Referência (Anexo l do Edital) respeita as regras e os princípios 

contidos na Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93. 

 

VI – CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, CONHEÇO da impugnação para no mérito NEGAR-LHE 

PROVIMENTO, em razão dos argumentos lançados nesta manifestação. 

 

 

Macapá – AP, 04 de janeiro de 2019. 

 
 
 

Georgton Rosa de Oliveira 
Presidente da CPL/AP 

 


