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Processo Licitatório n.º 53.515/2015
Pregão Eletrônico n.º 007/2015
Decisão Pregoeiro n.º 006/2015
Tratam-se de tempestivos recursos (fls. 346-352) interpostos pelas
Licitantes PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA – EPP – CNPJ n.º 04.595.044/0001-62
e ARS SERVICOS TURISTICOS EIRELI – ME – CNPJ n.º 03.919.209/0001-41, mediante
os quais as mesmas se insurgem contra as decisões deste Pregoeiro que decretaram a
classificação, a habilitação e a vitória da proposta de R$ 0,00 (zero reais) ofertada pela
Licitante AIRES TURISMO LTDA – ME – CNPJ n.º 06.064.175/0001-49 no Processo
Licitatório n.º 53.515/2015, referente ao Pregão Eletrônico n.º 007/2015, deste CREA-SC.
Alega a Licitante recorrente PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA –
EPP que a Licitante classificada em primeiro lugar, ora recorrida, AIRES TURISMO
LTDA – ME, apresentou proposta que flagrante e textualmente fere o disposto na
Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 03/2015, porquanto contempla percepção de valores
por meio de “estimativa de receitas de vendas particulares junto aos servidores do CREA”,
sendo manifestamente inexequível por se amparar em supostas receitas extracontratuais
para amparar economicamente o contrato administrativo que se pretende celebrar.
Afirma que o conceito de inexequibilidade busca a adequação econômica
endógena do contrato, isto é, que os elementos econômicos que viabilizam a sua execução
sejam da prestação do serviço estabelecido no contrato e não de outros que não se referem
ao ajuste administrativo. Por isso, a proposta apresentada não só é insustentável
economicamente como ainda tenta ser defendida por meio de uma suposta receita que não
encontra nem amparo fático nem tampouco jurídico, uma vez que, a partir da nova
disposição normativa, concretizou-se, para os serviços objetivados no presente Edital, que
não são admitidos nenhuma modalidade de incentivos ou ganhos extracontratuais, isto é,
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vantagens escusas ou exorbitantes da relação contratual-administrativa.
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Assim, além de não demonstrar que a receita do contrato público
possibilitará a sua exequibilidade, alega que um evento externo e exorbitante deste
certame é que viabilizará a sua execução. Não foi demonstrada a viabilidade da proposta
através de documentação que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato. A partir do aludido novo ato normativo, de acordo com o seu §5º, “(...) eventuais
incentivos, sob qualquer título, não poderão ser considerados para aferição da
exequibilidade da proposta”.
Aduz, ainda, que segundo a normatização aceita e vinculante ao presente
Edital, nenhuma remuneração exorbitante do contrato pode ser aceita para fins de
remuneração do mesmo. Logo, a proposta apresentada é manifestamente desprovida do
conteúdo econômico mínimo e dos parâmetros normativos aplicáveis à espécie, pelo que a
mesma deverá ser julgada desclassificada. Classificar a proposta em apreço fere ao Edital e
ao conteúdo da Lei de Licitações, em especial pelo princípio da vinculação ao instrumento
convocatório.
Bem por isso é que a proposta deve ser julgada desclassificada, por ofensa
direta aos termos do presente Edital, à Lei de Licitações e à Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 03/2015. Em função do exposto, requer o recebimento do recurso para o
fim

de

determinar

a

desclassificação

da

proposta

vencedora,

por

manifesta

inexequibilidade, determinando-se, assim, o chamamento da segunda classificada.
No mesmo sentido, expõe a Licitante recorrente ARS SERVICOS
TURISTICOS EIRELI – ME que o valor da taxa de agenciamento deve ser comprovado
pelo valor da planilha e não por meio de outros critérios, ou seja, o cálculo deve ser
apresentado para justificar o valor e sua exequibilidade e segundo o Edital : § 5º Eventuais
incentivos, sob qualquer título, recebidos pelas agências de turismo das companhias
aéreas, não poderão ser considerados para aferição da exequibilidade da proposta.
Afirma que é questionável a aplicação de critérios que sejam evasivos,
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tornando dificultosa a participação das empresas, ferindo o princípio da concorrência,
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também ligado à necessidade de a Administração prover os recursos necessários para que
haja plena disputa dos preços para a aferição do melhor preço.
Alega que foi infundada a classificação da Licitante, que teve sua proposta
aceita, mas em desacordo com o Edital, descumprindo, com veemência, as exigências
editalícias que regem o pregão, não apresentando lance de acordo com as informações
objetivas. Além do vício acima apontado, que invalida o resultado do Pregão, a atuação do
Pregoeiro na condução do Processo Licitatório violou o princípio da competitividade,
correlato ao princípio da igualdade e, por isso, resta configurada a invalidade do ato
praticado pelo Pregoeiro no julgamento do certame, por declarar vencedora a concorrente,
sem reconhecer a incompatibilidade entre o valor ofertado e o valor apresentado pela
planilha da empresa convocada e a aplicação da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
03/2015.
Requer a procedência do recurso, a fim de que seja indeferida a proposta
da empresa vencedora, e que seja retomado o Pregão para que seja convocada a empresa
subsequente.
Em sede de contrarrazões (fls. 353-362), defendeu a Licitante recorrida
AIRES TURISMO LTDA – ME que o critério estabelecido pelo Edital é o de seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, que no presente Pregão representa
a proposta que ofertar menor taxa de agenciamento para a prestação de serviços de
fornecimento de passagens aéreas e terrestres para o CREA-SC.
Salienta que não há no corpo editalício qualquer impedimento ou
dispositivo que expressamente limite o valor a ser proposto para a taxa de agenciamento
de serviços ofertados pelos participantes e que a Lei n.º 8.666/93 firma clara e inequívoca
orientação, em seu art. 3º, que a Licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração.
Esclarece a Licitante recorrida, ainda, que nenhuma empresa privada, que
atua no mercado varejista (é o caso das agências de viagens e turismo) sobrevive da
remuneração de alguns clientes, sendo prudente esclarecer que a aquisição de uma conta é
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um instrumento válido, essencialmente agregador, pois se não é per si 100,00% (cem por
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cento) rentável, há de se produzir inegáveis ganhos se vinculados a outros negócios, em
função do volume e potencial de compra.
A agência de viagens baliza suas propostas nas receitas percebidas através
de seus negócios diversificados junto aos seus fornecedores, quer seja pessoas físicas ou
jurídicas, envolvendo um número substancial de contratos firmados, que são
operacionalizados junto às operadoras, cadeia de hotéis, locadora de veículos,
seguradoras,

consolidadoras,

companhias

aéreas,

operadoras

marítimas,...etc.,

contribuindo todos conjuntamente para sustentar o seu ponto de equilíbrio. Assim, o que
importa para uma agência de viagem não é desconto específico que ela fornece para um
determinado contrato (que incorporado aos demais lhe trará benefícios óbvios de volume),
mas sim o valor médio do desconto de todos os seus contratos.
Afirma que o valor ofertado de R$ 0,00 (zero reais) para a taxa de
agenciamento de serviços prestados pelas agências de viagens, não é um caso atípico ou
uma realidade desconhecida pelas empresas que participam de processos licitatórios dessa
natureza, uma vez que somente no presente Pregão, por exemplo, participaram várias
agências de viagens, tendo as 05 (cinco) melhores classificadas, apresentado os seguintes
lances finais: Aires Turismo (0,0001), Ideias Turismo (0,0001), Condor Turismo (0,0632), DF
Turismo (0,0632), Lila Turismo (0,632).
Aduz ser natural o valor do lance vencedor, pelo que fornece vários
exemplos de Pregões realizados recentemente pelo Governo Federal, nos quais as
empresas vencedoras ofertaram lances finais com taxa de serviço no valor R$0,00 (zero
reais).
Cita Acórdãos do Tribunal de Contas da União – TCU a respeito da
exequibilidade das propostas e relaciona alguns dos principais contratos de prestação de
serviços de passagens aéreas, firmados e executados e renovados (em execução) pela sua
empresa, com taxa de agenciamento de R$ 0,00 (zero reais).
Justifica que, em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
03/2015, a sua empresa apresentou toda documentação necessária para comprovação da
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exequibilidade de sua proposta, inclusive a planilha de custos, e não considerou os
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incentivos pagos pelas companhias aéreas, bem como apresentou seu último balanço
patrimonial, onde demostra claramente sua excelente situação financeira. É fato comum,
que empresas do setor, que possuem volume elevado de contratos, consideram que a
rentabilidade do negócio se dá na conformidade de todos os ajustes celebrados.
Finalizando, ressalta estranheza aos recursos apresentados pelas empresas
recorrentes, pelo fato das mesmas terem, como prática, nos pregões que participam de
passagens aéreas, ofertarem lances de valor idêntico ao do presente Pregão, ou mesmo
abaixo desse valor, conforme exemplos citados, o que comprova a total incoerência dos
recursos apresentados.
Conclui que ficam evidenciados, em detalhes, não apenas a fragilidade
dos recursos apresentados, mas também a total incoerência dos mesmos. A seu favor, que
apresentaram detalhadamente a justificativa relacionada não apenas a custos, mas também
de estratégia de mercado, que comprovam fartamente a exequibilidade do lance ofertado.
Por essa razão, reafirma que a taxa de agenciamento ofertada atende plenamente aos
princípios basilares do presente Pregão, que é a busca pela satisfação do interesse público
em condições que, além de vantajosas para a Administração, contemplem preços que
possam ser suportados pela contratada sem o comprometimento da regular prestação de
serviços.
Requer, ao final, que os recursos apresentados pelas empresas recorrentes
sejam julgados improcedentes, dando o devido prosseguimento a este Processo Licitatório
com a manutenção do resultado do certame e a posterior adjudicação e homologação do
mesmo.

É o breve relatório. Decido.

O princípio basilar e razão de ser de todo e qualquer processo licitatório
reside na obtenção da proposta e da contratação mais vantajosas à Administração, desde
que resguardadas as suas segurança e efetividade. Logo, em todos os casos, o Pregoeiro
deve praticar todo o exercício cabível e possível para salvaguardar a melhor proposta
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ofertada, desde que ratificada a sua exequibilidade e comprovada a qualificação da
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Licitante que a propôs. Até mesmo, porque, uma proposta inexequível e/ou apresentada
por uma Licitante “desqualificada” não pode ser considerada uma proposta válida e
vantajosa.
Pois bem. Passando-se à análise do presente caso, em justaposição à
premissa acima, temos que, em primeiro lugar, não há dúvidas de que a proposta ora
recorrida, aceita e classificada em primeiro lugar, apresenta-se neste certame como a
proposta mais vantajosa ao CREA-SC, uma vez que é a de menor preço ofertada e, de
acordo com o critério de julgamento definido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
03/2015 (menor taxa de agenciamento – artigo 6º da IN/SLTI/MPOG n.º 03/15),
configura-se na proposta mais vantajosa possível, pois oferta o valor mínimo irredutível
de R$ 0,00 (zero reais). Ou seja, não exige desembolso do erário.
Logo, o debate recursal no presente caso concentra-se na segunda
proposição da premissa, qual seja, resguardar-se comprovadamente de que a proposta
ofertada é exequível e de que a Licitante ofertante possui a qualificação necessária para ser
contratada.
Com relação à qualificação da Licitante, não há óbices quanto à sua
classificação e à sua habilitação, tanto é que tal irresignação sequer consta das teses
recursais. E não poderia ser de outra forma, pois tanto em sede de classificação de
propostas, quanto de habilitação, a Licitante recorrida cumpriu com todas as exigências
editalícias e demonstrou (documentação de fls. 170-181 e 231-273) possuir qualificação
técnica, fiscal e econômico-financeira para suportar e executar fielmente o Contrato. Isso
inclusive foi decretado expressamente por este Pregoeiro via chat durante a Sessão Pública
do Pregão.
Dessa forma, concentremo-nos exclusivamente nos únicos fatos e
fundamentos de recurso, os quais tangenciam a exequibilidade da proposta ora recorrida.
Ab initio, não tem cabimento as alegações das recorrentes de que o
julgamento e as condutas do Pregoeiro e da Licitante recorrida não guardaram vinculação
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com os termos do Edital e não foram isonômicos. Sequer as recorrentes apontam e muito
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menos comprovam quais as regras e/ou exigências editalícias não foram respeitadas e/ou
deixaram de ser observadas.
À exceção dos entendimentos contrários deste Pregoeiro e das Licitantes
recorrentes com relação à exequibilidade da proposta, todas as exigências do Edital foram
cumpridas pela Licitante recorrida e a análise e o julgamento do Pregoeiro seguiram
rigorosamente os ditames editalícios.
Nesse ponto, a Licitante recorrida apresentou sua proposta de acordo com
o Capítulo 4 do Edital, ofertou lances tal qual dispõe o Capítulo 7, sua proposta respeitou
os limites máximos estabelecidos pelo item 10.1.1 e, quando convocada, apresentou a
planilha de custos e demais documentos de proposta exigidos pelo item 10.1.2, bem como,
posteriormente, a documentação de habilitação estabelecida no Capítulo 11 do Edital.
Da mesma forma, os entendimentos e julgamentos do Pregoeiro, que
foram devidamente justificados e fundamentados via chat durante a Sessão Pública do
Pregão, os quais respeitaram todos os mandamentos capitulados no Edital, em especial os
itens 10.6, 10.9, 10.11, 10.13, 10.14, 11.8, 11.14 e 11.18. Ademais, nenhum procedimento
e/ou dever editalício foi exigido e/ou deixou de ser observado somente com relação à
Licitante recorrida, que não o foi de igual maneira cobrado das demais.
Assim, adentrando à razão recursal da contenda da exequibilidade da
proposta no presente certame, temos que as recorrentes alegam que a Licitante recorrida
apresentou proposta inexequível, a qual não teria condições de arcar com todos os custos e
encargos necessários à execução do Contrato. As alegações não vieram acompanhadas de
quaisquer provas ou bases específicas, indispensáveis à elucidação do caso, tais como
dados técnicos, operacionais ou mesmo financeiros, a respeito da exequibilidade ou não da
proposta. Há menção, apenas, a dispositivos legais e entendimentos que tratam do
instituto da inexequibilidade.
Sob este ponto cabe salientar que a exequibilidade, ou não, de uma
proposta não se verifica apenas sob o prisma do direito (ao qual as recorrentes se
limitaram), mas também e, principalmente, sobre o fato em si, ou seja, a exequibilidade é
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avaliada, sobretudo, com relação aos aspectos econômico-financeiros do caso concreto.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Coaduna com este entendimento a Súmula 262/2010 do Colendo Tribunal
de Contas da União - TCU, nos seguintes termos:

“Súmula n.º 262/2010 do TCU: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º,
alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de
inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.”

E, em regras gerais, a disposição do artigo 48, inciso II, da Lei n.º 8.666/93,
não traduz uma regra absoluta e imutável, devendo a Administração pública ceder o
direito de comprovação da exequibilidade de proposta, mesmo que esta transborde preço
aparentemente simbólico, senão vejamos:

“Art. 48. Serão desclassificadas:
(...)
II – propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços
manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições
estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.” (grifo
nosso)

E mais, em linhas específicas ao caso ora analisado, consideramos o que
dispõe o item 10.14 do Edital, in verbis: “10.14. Considera-se preço manifestamente inexequível
aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação ou que não venha a ter demonstrada a sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com
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os de mercado do objeto deste Pregão.” (grifo nosso)
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Bem como, exclusivamente ao presente caso, o disposto no item 10.1.2 do
Edital, que reprisa o contido no artigo 7º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
03/2015, ipsis literis:

“Art. 7º O instrumento convocatório deverá prever que a licitante classificada em
primeiro lugar, na fase de lances, apresente planilha de custos que demonstre a
compatibilidade entre os custos e as receitas estimados para a execução
do serviço.

§ 1º A planilha de custos será entregue e analisada, no momento da aceitação do
lance vencedor, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir corretamente
os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço
proposto.
§ 2º Quando da análise da planilha de custos, se houver indícios de
inexequibilidade, a Administração deverá efetuar diligência, solicitando que a
licitante comprove a exequibilidade da proposta.
§ 3º Consideram-se preços inexequíveis aqueles que, comprovadamente,
sejam insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação.
§ 4º Caso a licitante não comprove a exequibilidade da proposta, esta será
desclassificada.
§ 5º Eventuais incentivos, sob qualquer título, recebidos pelas agências de
turismo das companhias aéreas, não poderão ser considerados para aferição da
exequibilidade da proposta.” (grifo nosso)

Assim, primeiramente, o Edital de Licitação do presente certame fez
constar de maneira correta as disposições legais e regras específicas (acima) atinentes ao
julgamento da aceitabilidade e exequibilidade das propostas, o que, num segundo
momento, foi observado literalmente e sistematicamente pelo Pregoeiro, de forma
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vinculada ao Edital, resultando na classificação da proposta ora recorrida, senão vejamos:
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O Pregoeiro exigiu e, em contrapartida, a Licitante recorrida encaminhou
sua proposta acompanhada da planilha de custos e demais documentos que entendeu
cabíveis à comprovação da compatibilidade dos custos x receitas da presente contratação.
Cumpriu, portanto, com uma das exigências da Lei e do Edital.
Realizada a análise da documentação de proposta, observando o disposto
em Lei e no Edital, especialmente no §2º c/c §1º do artigo 6º, assim como no §5º do artigo
7º, todos da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 03/2015, temos que, com relação às
receitas, a Licitante recorrida em nenhum momento fez constar da sua proposta e da sua
planilha os dois únicos itens de receita expressamente vedados, quais sejam, incentivos de
quaisquer títulos recebidos das companhias aéreas e os valores relativos à aquisição de
bilhetes de passagens aéreas.
Ao mesmo passo em que, com relação aos custos, a Licitante recorrida fez
constar em sua planilha os valores de maneira condizente com a realidade do mercado,
comprovando os mesmos com a documentação apresentada (fls. 146-181), em especial com
a planilha de custos e formação de preços, a memória de cálculo, a convenção coletiva de
trabalho da categoria e o balanço patrimonial. Logo, cumpriu com as outras exigências.
E, nesse ponto, as considerações recursais são descabidas, pois em um
momento, citando partes editadas do texto de lei, uma das recorrentes sonega a vinculação
entre os incentivos proibidos e as companhias aéreas, e em outro, ambas as recorrentes
generalizam tal proibição a todo e qualquer tipo de incentivo.
No mais, as recorrentes afirmam que, segundo os seus entendimentos, a
proposta e respectiva planilha devem se balizar única e exclusivamente nas receitas do
contrato respectivo, quando, a bem da verdade, a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
03/2015 é mais abrangente e expressamente menciona no caput do seu artigo 7º que a
compatibilidade deve levar em consideração “as receitas estimadas para a execução do
serviço”, ressalvados, por óbvio, os dois itens de receita expressamente vedados.
O que, inclusive, harmoniza-se com os demais textos legais já citados
acima, os quais também mencionam expressamente a vinculação coerente aos valores
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praticados no âmbito do mercado atinente ao objeto da contratação, ou seja, a proposta da
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Licitante, considerada nesta todos os custos e insumos para sua execução e desde que
compatível, obviamente, com o objeto licitado, deve possuir preço em consonância com o
de outras empresas gerando, no mínimo, a presunção de que a proposta reflete uma
realidade de mercado.
A finalidade da norma insculpida no referido artigo 7º é resguardar a
segurança e a plenitude da contratação em toda a sua vigência, evitando inesperadas
quebras contratuais por deficiência da empresa contratada. E, nesse sentido, a
demonstração da qualificação econômico-financeira, fiscal e da qualificação técnica da
Licitante ora recorrida, durante a análise da proposta e da habilitação no presente certame,
sustentam, da maneira mais completa possível para o momento, a capacidade da Licitante
recorrida em fazer frente e executar fielmente o Contrato.
Se este não é o entendimento cabível, e se considerarmos única e
exclusivamente as receitas advindas da taxa de agenciamento, não é crível se aceitar, por
exemplo, que propostas como as das Licitantes recorrentes sejam exequíveis, pois valores
anuais de R$ 214,88 (duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) e R$ 3.476,00 (três
mil e quatrocentos e setenta e seis reais), ou R$ 17,91 (dezessete reais e noventa e um
centavos) e R$ 289,67 (duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos) mensais,
dificilmente são capazes de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a justa
e merecida remuneração da contratada, o que revolve, novamente, às outras “receitas
estimadas” capituladas no caput do artigo 7º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
03/2015, pois a exequibilidade da proposta fatalmente se alicerça em outras fontes de
rendimentos e contratações que, num cômputo global, sustentam uma proposta no teor
das ofertadas no presente certame.
E, nesse ínterim, reiteramos o fato das recorrentes meramente apresentar
alegações em seus recursos, e não acompanhá-las de quaisquer provas ou bases
específicas, tais como dados técnicos, operacionais ou mesmo financeiros, a respeito da
exequibilidade, ou não, da proposta, o que poderia demonstrar a inexequibilidade da
proposta recorrida e/ou a exequibilidade das suas propostas e que, comparativamente,
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poderia dar outra claridade aos entendimentos aqui discutidos e à solução do caso.
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Fato é que, apesar de representar algum avanço, a Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 03/2015 perdeu novamente a chance de definir critérios e procedimentos
absolutos para a análise e o julgamento da exequibilidade das propostas de contratação de
agências de viagens. Por óbvio, se isso for(sse) possível. Assim, manteve altiva a
disparidade de entendimentos cabíveis e a discussão que ora se renova no presente
julgamento.
E, nesse diapasão, mantém-se atual e aplicável o entendimento empregado
pelo Tribunal de Contas da União – TCU no Acórdão n.º 1314/2014 - Plenário, que ora se
colaciona, eis que espelho ao presente julgamento:
“(...) Análise técnica
13. Conforme já examinado na instrução anterior, peça 6, parágrafos 13 a 20,
mais graves do que as alegações apresentadas pela representante são as chances de
que o órgão esteja contratando proposta economicamente inexequível, tendo em
vista que esta análise não foi realizada pelo pregoeiro, o que pode vir a
comprometer a prestação dos referidos serviços a médio e longo prazos.
14. As respostas apresentadas pela empresa e pelo órgão confirmam que não
houve efetivamente análise da exequibilidade das propostas a partir do exame da
planilha de custos, que sequer foi exigida, mas alega-se que esta análise teria
sido feita levando em conta a prática existente nos atuais contratos de
diversos órgãos da administração pública, que foram firmados com taxas
de R$ 0,00 ou R$ 0,01 por bilhete emitido/cancelado/alterado e vêm sendo
executados dessa forma.
15. Constata-se que as agências de viagem auferem seus lucros e pagam
seus custos de alguma forma não transparente para a administração
pública, já que os serviços prestados efetivamente não estão sendo
remunerados pelos órgãos contratantes.
16. A contratada argumenta que sua remuneração, em tese, não estaria vinculada
ou não resultaria da emissão de um bilhete aéreo especifico, sendo impossível
mensurá-la, porque depende das negociações travadas com as companhias aéreas,
protegidas pela lei de mercado, com diversas variáveis calculadas caso a caso.
17. Esse não é o primeiro processo em que o Tribunal se depara com a situação,
que também ocorreu na contratação de passagens aéreas pelo Departamento de
Polícia Federal, TC 034.147/2013-6, igualmente em fase de instrução de mérito
nesta Selog. Nesse processo, tampouco houve análise de exequibilidade econômica
da proposta a partir da planilha de custos e a empresa contratada usa argumentos
semelhantes para justificar o preço irrisório ofertado, afirmando, inclusive, que
sua receita advém também do fluxo de caixa.
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18. Com efeito, já se sabe das negociações de praxe no mercado de
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passagens aéreas, em que as companhias aéreas oferecem incentivos às
agências em função do volume de vendas e do cumprimento de metas. E
entendemos que esses incentivos são pagos a partir do volume de vendas
total de uma agência, não apenas daquelas decorrentes do contrato com
um órgão público específico. E se diversos contratos com a administração
pública vêm sendo cumpridos dessa forma, então faticamente demonstrase sua exequibilidade, ainda que sem transparência para um dos lados.
19. Logo, pode-se concluir que, levando em conta as características
peculiares do mercado de passagens aéreas, as exigências de demonstração
da exequibilidade a partir da análise de planilha de custos ou a
eliminação de propostas de valor irrisório são práticas ineficazes, porque
não há ainda uma forma de calcular analiticamente e afirmar com
segurança qual valor seria exequível, razoável e justo para remunerar tais
serviços, cobrindo os custos e gerando lucros para as empresas
contratadas, sem que haja prejuízo de qualquer forma para o erário. As
práticas acima apenas podem onerar os custos desses serviços para o
órgão sem benefícios diretos garantidos.
20. No caso do TCU, por exemplo, conforme alegado na resposta da contratada
PayLess, transcrito no parágrafo 20 supra, a planilha de custos apresentada
demonstra que, ao preço de R$ 7,49 por bilhete emitido/alterado/cancelado, e
deduzidos os custos informados, a empresa estaria lucrando menos de mil
reais ao ano. Ora, sabe-se que um contrato com essa expectativa de lucro
não compensaria para nenhuma empresa do ramo e desse porte, ou seja,
certamente há outras fontes de renda nesses contratos que os tornam tão
atrativos e concorridos nas licitações.(...)
29. Especificamente com relação a esse terceiro ponto, observamos que uma
medida de controle pode ser proposta para o presente processo, com
probabilidade de resultados eficazes: que cada ente público contratante
exija da agência de viagens contratada que apresente mês a mês as faturas
emitidas pelas companhias aéreas, referentes às passagens emitidas
apenas para aquele órgão, a fim de conferir os valores efetivamente pagos.
Ainda que seja um volume grande de passagens, o órgão pode digitalizar e fazer
um batimento eletrônico com os seus dados, ou escolher aleatoriamente uma
amostragem para ser conferida. De qualquer forma, apenas a exigência dessas
informações já teria um enorme benefício de inibir atitudes fraudulentas, em
função da expectativa do controle. Tal exigência passaria a constar como condição
de pagamento para a próxima fatura da contratada, de forma análoga ao que
acontece com os contratos de terceirização.(...)
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34. Destarte, no que tange às alegações da representante e à proposta da
empresa contratada em valores irrisórios, entendemos que as explicações
fornecidas pelo órgão e pela empresa são suficientes para demonstrar a
exequibilidade do contrato, considerando a prática do mercado e os
exemplos de contratos em outros órgãos públicos. Isto é, entendemos que
o excesso de rigor na análise, neste momento, poderia apenas onerar os

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

custos desses serviços para a administração pública sem garantias de
minimizar os riscos já conhecidos.(...).” (Acórdão n.º 1314/2014 - TCU –
Plenário, Relator Ministro Raimundo Carreiro, de 21 de maio de 2014)
(grifo nosso)
De tão atual e aplicável o entendimento acima, que o mesmo foi reprisado
como razão de decidir no Acórdão n.º 554/2015 – TCU – Plenário, Relator Ministro Vital
do Rêgo, de 04 de março de 2015, este bem atual e prolatado pelo Tribunal de Contas da
União – TCU já na vigência da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 03/2015, de 11 de
fevereiro de 2015.
Ou seja. De acordo com o entendimento defendido pelo Tribunal de
Contas da União – TCU, além da verificação da exequibilidade da proposta pelo Pregoeiro
durante a Sessão do Pregão, mediante análise da planilha e demais documentos, o que foi
realizado no presente caso de acordo com as normas legais e editalícias, conforme até aqui
esmiuçado, necessário se faz, também, assegurar-se que a proposta apresentada oferta um
valor condizente com a prática do mercado e garantir que se tenha uma fiscalização eficaz
sobre a execução do contrato, de modo a verificar e confirmar a identidade dos valores
pagos pela Administração às companhias de transporte, repassados mediante a agência de
viagens contratada.
Nesta toada, em cumprimento ao segundo ponto das determinações do
Tribunal de Contas da União – TCU, tanto o Edital de Licitação em análise, quanto os seus
Anexos (Termo de Referência e Minuta Contratual), já fizeram constar uma série de
obrigações e procedimentos a serem observados e seguidos durante a contratação, como as
que se apresentam abaixo, a fim de se garantir uma completa e eficaz fiscalização:

“3.1.

Serão sempre priorizadas as reservas e aquisições das passagens em

companhias com os melhores preços, preferencialmente em classe econômica e com
tarifas reduzidas ou promocionais, por ocasião das viagens, sendo limitados aos
definidos e autorizados pela ANAC - Associação Nacional de Aviação Civil - ou
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outro órgão competente.
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3.4.9.

repassar integralmente para o CONTRATANTE todos os descontos

promocionais de tarifas reduzidas concedidos pelas companhias aéreas; e
3.4.10.

fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, a comprovação

dos valores vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, por companhia
aérea;
8.4. A agência de viagens contratada deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, sempre que solicitado pelo CREA-SC, documentação contendo os
valores efetivamente cobrados pelas companhias de transporte aéreo e terrestre
para as passagens já emitidas.
8.4.1. Havendo diferença em desfavor do CREA-SC entre o valor cobrado e o valor
informado pelas companhias de transporte aéreo e terrestre, a agência de viagens
contratada deverá adotar providências com o objetivo de devolver os valores
cobrados a maior.
8.5. A agência de viagens contratada repassará ao CREA-SC todas as vantagens e
tarifas-acordo (tarifa negociada entre a contratada e a companhia) que vier a
celebrar com as companhias.
10.5.

Pesquisar tarifas, antes da emissão da passagem, que no momento

estiverem sendo praticadas pelas companhias, devendo sempre que possível optar
pela de menor valor.
10.6.

Fornecer, junto com o faturamento, a comprovação dos valores

vigentes das tarifas à data da emissão das passagens, mediante informação
expedida pelas companhias, para fins de verificação desses valores, inclusive os
promocionais.
10.7.

Fornecer passagens para quaisquer destinos servidos por linhas

regulares de transporte, informando ao fiscal do contrato ou ao favorecido o
número do bilhete, código de transmissão, companhia aérea, valor dos trechos e
taxas de embarque.
10.8.

Assegurar o fornecimento do(s) menor(es) preço(s) em vigor,
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praticado(s) por qualquer das companhias do setor, mesmo que em caráter
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promocional, repassando todos os descontos e vantagens oferecidos que possam
resultar em benefício econômico para o CREA-SC.
12.3.2.

As Notas Fiscais/Faturas contendo o valor das passagens emitidas

durante o período referem-se às tarifas das passagens aérea e terrestre cobradas
pelas companhias para o trecho, os dias e os horários de viagem solicitada pelo
CREA-SC, considerando os descontos promocionais oferecidos pelas companhias e
subtraídas as retenções legais e outras taxas, inclusive a “taxa DU” (valores das
comissões pagas à agência contratada pela empresa aérea deverão ser descontados
da fatura).
12.4.

A agência de viagens contratada entregará, conjuntamente com a

Nota Fiscal/Fatura, cópia das passagens e comprovação dos valores vigentes das
tarifas à data da sua emissão, mediante informação expedida pelas companhias
para fins de verificação desses valores, inclusive os promocionais, bem como cópia
do Protocolo de Autorização de Passagens expedido pelo CREA-SC, para que
possa ser feita a comprovação dos valores.”

Já no que concerne à primeira determinação do Tribunal de Contas da
União – TCU, este Pregoeiro, ainda durante a Sessão do Pregão, e conforme informado via
chat, diligenciou no sentido de verificar os atuais preços praticados perante o mercado em
outras contratações públicas e, como resposta (fls. 182-227) via Sistema Comprasnet,
encontrou outros 32 (trinta e dois) resultados nos quais as respectivas licitações tiveram
como propostas vencedoras ofertas de valores de R$ 0,00 (zero reais) e de R$ 0,01 (um
centavo de real), sendo ao menos 24 (vinte e quatro) destas Licitações realizadas após a
égide da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 03/2015, ou seja, após a data de 11 de
fevereiro de 2015.

LICITAÇÃO

ÓRGÃO LICITANTE

DATA
DA
REALIZAÇÃO

PROPOSTA
VENCEDORA

Pregão
Eletrônico n.º
002/2015

UASG n.º 380049: Delegacia
Regional do Trabalho no Rio
Grande do Sul

03/03/2015

R$ 0,00
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Dentre as Licitações pesquisadas em diligência, podemos destacar:
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Pregão
Eletrônico n.º
007/2015

UASG n.º 70002: Tribunal
Regional Eleitoral do Acre

18/03/2015

R$ 0,00

Pregão
Eletrônico n.º
018/2015

UASG n.º 154041: Fundação
Universidade do Maranhão

12/05/2015

R$ 0,00

Pregão
Eletrônico n.º
001/2015

UASG n.º 158959: Instituto
Federal do Ceará – Campus
Ubajara

02/06/2015

R$ 0,00

Pregão
Eletrônico n.º
039/2015

UASG n.º 925770: Fundação de
Apoio e Desenvolvimento ao
Ensino, Pesquisa e Extensão UFJF
UASG n.º 160422: Comando
Militar do Sul – 5ª Divisão de
Exército – 1ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada

17/06/2015

R$ 0,00

03/07/2015

R$ 0,01

Pregão
Eletrônico n.º
007/2015

Interessante neste caso observar, inclusive, que dentre as licitações
pesquisadas, e como referido, já sob a égide da nova Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º
03/2015, as próprias Licitantes ora recorrentes apresentaram propostas com tais valores
que alegam agora ser inexequíveis.
Foi assim pela Licitante recorrente PORTAL TURISMO E SERVICOS
LTDA – EPP – CNPJ n.º 04.595.044/0001-62, quando ofertou R$ 0,00 (zero reais) em
25/05/2015, no Pregão Eletrônico n.º 045/2015, da UASG n.º 925317, bem como quando
ofertou e venceu com R$ 0,00 (zero reais) em 25/05/2015, no Pregão Eletrônico n.º
007/2015, da UASG n.º 925968.
E também com a Licitante recorrente ARS SERVICOS TURISTICOS
EIRELI – ME – CNPJ n.º 03.919.209/0001-41, quando ofertou R$ 0,00 (zero reais) em
17/06/2015, no Pregão Eletrônico n.º 039/2015, da UASG n.º 925770, assim como quando
ofertou R$ 0,01 (um centavo de real) em 03/07/2015, no Pregão Eletrônico n.º 007/2015,
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da UASG n.º 160422.
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Sem contar os exemplos trazidos pela Licitante recorrida em suas
contrarrazões, os quais preceituamos aqui: PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA –
EPP – CNPJ n.º 04.595.044/0001-62 – oferta de R$ 0,00 (zero reais), no Pregão Eletrônico n.º
007/2014, da UASG n.º 160482; oferta R$ 0,00 (zero reais), no Pregão Eletrônico n.º
009/2014, da UASG n.º 70027; oferta de R$ 0,00 (zero reais), no Pregão Eletrônico n.º
007/2012, da UASG n.º 194061 e oferta de R$ 0,00 (zero reais), no Pregão Eletrônico n.º
004/2015, da UASG n.º 935002; e ARS SERVICOS TURISTICOS EIRELI – ME – CNPJ
n.º 03.919.209/0001-41 – oferta de R$ 0,00 (zero reais), no Pregão Eletrônico n.º 001/2014,
da UASG n.º 158156.
E, ratificando essa coerência fática entre o preço classificado em primeiro
lugar no presente certame, com os preços atualmente praticados no mercado, em especial
em outras contratações públicas, a Licitante recorrida traz à baila em suas contrarrazões,
também, que o próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que
normatizou a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 03/2015, possui seu contrato com
agência de viagens com taxa de agenciamento de R$ 0,00 (zero reais), qual seja, UASG n.º
201004 – Pregão Eletrônico n.º 071/2012 - Empresa vencedora: Idéais Turismo – Taxa R$
0,00; assim como que a Suprema Corte, o TCU – Tribunal de Contas da União, realizou
Licitação para contratação de agenciamento de viagens, aceitando proposta com o mesmo
valor de R$ 0,00 (zero reais), a saber, UASG n.º 30001 – Pregão Eletrônico n.º 043/2015 Empresa vencedora: P&P Turismo – Taxa R$ 0,00.
No mais, este Pregoeiro, também durante a Sessão do Pregão, conforme
informado via chat, e ainda em sede de diligência, após obter a informação da Licitante
recorrida através da documentação encaminhada, entrou em contato via e-mail (fls. 228) e
via telefone junto ao Gabinete da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, e confirmou a execução na prática do
contrato firmado com a Licitante recorrida AIRES TURISMO LTDA – ME, no valor de R$
0,01 (um centavo de real) por agenciamento, recebendo como resposta que até o presente
momento não há nada que desabone a capacitação da aludida Licitante na execução do
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referido contrato, o qual vem sendo executado satisfatoriamente, e o que só reafirma e
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ratifica a decisão de classificação e vitória adotada por este Pregoeiro no presente
processo.
Dessa forma, ante todo o exposto e, considerando:
- que o princípio basilar e razão de ser de todo e qualquer processo
licitatório reside na obtenção da proposta e da contratação mais vantajosas à
Administração, desde que resguardadas as suas segurança e efetividade;
- que a proposta vencedora, ora recorrida, apresenta-se neste certame
como a proposta mais vantajosa ao CREA-SC, uma vez que é a de menor preço ofertada e
oferece o valor mínimo irredutível de R$ 0,00 (zero reais), ou seja, não exige desembolso
do erário;
- que, tanto em sede de classificação de propostas, quanto de habilitação, a
Licitante recorrida cumpriu com todas as exigências editalícias e comprovou possuir
qualificação técnica, fiscal e econômico-financeira para suportar e executar fielmente o
Contrato;
- que a análise e o julgamento do Pregoeiro seguiram rigorosamente os
ditames editalícios;
- que o Edital de Licitação do presente certame fez constar de maneira
correta as disposições legais e regras específicas atinentes ao julgamento da aceitabilidade
e exequibilidade das propostas, o que foi observado literalmente e sistematicamente pelo
Pregoeiro, de forma vinculada ao Edital;
- que o instituto da inexequibilidade se vislumbra sobre a situação fática,
ou seja, sob a análise do caso concreto, e que as Licitantes recorrentes não apresentaram
nenhum fato técnico, operacional e/ou financeiro que justificasse o comprometimento da
futura contratação, alegando tão somente que o valor da proposta da empresa recorrida é
inexequível;
- que a finalidade da norma trazida pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 03/2015 é resguardar a segurança e a plenitude da contratação em toda a
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sua vigência, e que, nesse sentido, a demonstração da qualificação econômico-financeira,
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fiscal e da qualificação técnica da Licitante ora recorrida sustentam a sua capacidade em
executar fielmente o Contrato;
- que, em respeito às determinações do Tribunal de Contas da União TCU, a proposta classificada em primeiro lugar, ora recorrida, oferta um valor condizente
com a prática do mercado, bem como as normas contratuais constantes do Edital garantem
que se tenha uma fiscalização eficaz sobre a execução do Contrato, de modo a verificar e
confirmar a identidade dos valores pagos pela Administração às companhias de
transporte, repassados mediante a agência de viagens contratada;
- que, além de ter sido analisada a exequibilidade da proposta, as
diligências realizadas por este Pregoeiro ratificaram a homogeneidade de valores entre o
presente certame e as demais contratações públicas atuais, além de ser verificada na
prática a perfeita execução de um contrato com os mesmos valores pela Licitante
recorrida;
Este Pregoeiro do CREA-SC deixa de acatar os recursos interpostos pelas
Licitantes PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA – EPP – CNPJ n.º 04.595.044/0001-62
e ARS SERVICOS TURISTICOS EIRELI – ME – CNPJ n.º 03.919.209/0001-41, para o fim
de manter inalteradas as decisões que decretaram a classificação, a habilitação e a vitória
da proposta de R$ 0,00 (zero reais) ofertada pela Licitante AIRES TURISMO LTDA – ME
– CNPJ n.º 06.064.175/0001-49 no presente Processo Licitatório n.º 53.515/2015, referente
ao Pregão Eletrônico n.º 007/2015, deste CREA-SC.
Diante da não reconsideração das combatidas decisões, remeta-se o
presente processo à Procuradoria Jurídica - PROJUR do CREA-SC, para parecer, e então à
Presidência do CREA-SC, para análise e decisão, com fulcro no artigo 9º, da Lei n.º
10.520/02, no §4º, do artigo 109, da Lei n.º 8.666/93, no inciso III, do artigo 7º, do Decreto
n.º 3.555/00 e no inciso IV, do artigo 8º, do Decreto n.º 5.450/05.

Florianópolis/SC, 28 de julho de 2015.
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