
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisões

CONTRA RAZÃO :

ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PREGOEIRO  OFICIAL  DO  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  01/2017  DO  CONSELHO
FEDERAL DE ECONOMIA (COFECON)

Pregão Eletrônico nº 01/2017

FACTO TURISMO – EIRELI - ME, já anteriormente qualificada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Senhoria, na forma do art. 4º, XVIII, da Lei nº 10.520/02, e do item 11.2.3 do Edital, apresentar
CONTRARRAZÕES
ao recurso interposto pela  licitante  SLC  SERVIÇOS  AEROPORTUÁRIOS  LTDA, o que  faz  com  arrimo nos
argumentos de fato e de direito que passa a expor.

I. RESENHA DO CERTAME

1.  Está  em  apreço  o  Pregão  Eletrônico  nº  01/2017,  que  tem  por  objeto  “a  contratação  de  empresa
especializada  na  prestação de  serviços  continuados  de  pesquisa  de  preço,  reserva  emissão,  marcação,
cancelamento remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais  e internacionais, bem
como, passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho
Federal de Economia-COFECON, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e
seus anexos” (item 1.1).

2. Interessada em adjudicar o objeto licitado, a Recorrida apresentou, nos termos do edital, lance de R$
0,0001, o qual  foi  aceito e se sagrou vencedora. Chamada a apresentar a documentação de habilitação,
também o fez, sendo julgada devidamente habilitada.

3. Contrariada, a Recorrente SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA interpôs recurso requerendo, talvez
por equívoco, que fosse “revista a decisão da Ilustríssima Comissão de Licitação, que habilitou a recorrida
no processo licitatório e a declarou vencedora” e que “o processo seja cancelado e reformulado um novo
edital”. A tanto, apresentou o argumento de que não teria sido comprovada a exequibilidade da proposta
vencedora pela Recorrida.

4. O argumento, todavia, não procede. A proposta ofertada pela Recorrida (e por outras seis concorrentes)
está em pleno acordo com as regras do edital e é sabida e comprovadamente exequível.

II. RAZÕES PARA O DEESPROVIMENTO DO RECURSO
Necessária manutenção da classificação

5. A classificação da proposta da Recorrida mostra-se acertada por dois relevantes fundamentos, ignorados
pela Recorrente em sua manifestação. São eles (i) a conformidade da proposta com o Edital e (ii) os usos e
costumes do mercado de referência.

II.1. Da conformidade da proposta com o Edital

6. De acordo com a Recorrente, a proposta apresentada Recorrida seria manifestamente inexequível, já que
a taxa de agenciamento ofertada foi de R$ 0,0001, além de não ter sido apresentada planilha de custos
que comprovasse a exequibilidade do contrato. Nada mais equivocado.

7. O cotejo entre Edital e proposta apresentada deixa claro o que já assentou o Ilmo. Sr. Pregoeiro com
relação à Recorrida e  outras  seis  licitantes  (dentre  elas  inclusive  a recorrente)  em  situação idêntica:  a
proposta apresentada é aceitável e preenche todos os requisitos de classificação.

8.  Veja-se  que  a  proposta  ofertada  pela  Recorrida  não é  inexequível.  Não.  A  taxa  de  agenciamento  é
apenas  uma das  fontes  de receita  que a empresa obterá por meio da contratação, portanto, se estiver
isolada, como acontece na análise da recorrente, não pode ser objeto de análise da exequibilidade.

9. O que o Edital faz, em verdade, é reconhecer a realidade do mercado de agenciamento de viagens e a
dinâmica das  respectivas  licitações:  a  proposta ofertada por uma agencia  de viagens  considera valores
referentes  às  tarifas  das  passagens,  compensação  de  gastos,  compra  e  depreciação  de  materiais  e
equipamentos, manutenção de pessoal, remuneração pelo agenciamento, entre tantos outros elementos.

10. Já  a  taxa de agenciamento encerra apenas uma das formas  possíveis  de remuneração pelo serviço
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prestado, sabido que as agências de viagens recebem incentivos e bônus das companhias aéreas por conta
do grande volume de passagens negociadas.

11. Com esta nítida distinção em mente, não é difícil perceber que a proposta apresentada pela Recorrida
está  de  acordo com  o  Edital,  já  que  o  vedado  é  a  proposta  incompatível  com  o  mercado.  A  taxa  de
agenciamento é apenas um dos elementos considerados para o cômputo da proposta, e o fato de ter-se
declinado, com  relação a este ponto, valor zero, de maneira alguma permite a qualificação da proposta
como irrisória, simbólica ou inexequível.

12. E não se diga que seria obrigação da licitante fazer juntar à proposta documentos comprobatórios das
relações de incentivo mantidas com as companhias aéreas. Também aqui se equivoca a Recorrente.

13.  Como se  vê,  o  Edital  discorreu  pormenorizadamente  sobre  o  modo de  exposição  das  planilhas  de
custos, em nada limitando ou exigindo comprovação tão específica relativamente à previsão de incentivos.

14. Esclarecido o ponto, resta evidente a conformidade da proposta e da planilha da Recorrida com o Edital
do certame, sendo improcedente o recurso interposto.

II.2. Dos usos e costumes do mercado de referência

15.  Decorre  de  uma  provável  má  compreensão  do  mercado  das  agências  de  viagens  por  parte  da
Recorrente considerar inexequível a proposta apresentada pela Recorrida e por outras seis licitantes. Isso
porque os usos e costumes comerciais possibilitam, de fato, que as agências ofertem seus serviços com
taxa zero ou muito próxima a zero para o agenciamento.

16. Por primeiro, é preciso que se explique a realidade contratual do setor de referência, pois o seu correto
entendimento é crucial para perceber-se a exequibilidade da proposta.

17. Em breve consulta ao site COMPRASNET, instrumento oficial  utilizado pelos órgãos da Administração
Direta  e  indireta  da  União,  verifica-se  que,  em  recentes  procedimentos  licitatórios,  foram  adjudicados
contratos  idênticos  ao  presente  com  a  apresentação  de  proposta  nos  mesmos  moldes  daquela
desclassificada neste Pregão. Veja-se:

Data - UASG Órgão - Licitação - Proposta - Critério de Julgamento
16/10/12 - 60001 - Superior Tribunal Militar - PE 101/2012 - 0,0001 - Valor pelo Agenciamento
10/12/12 - 201004 - Ministério do Planejamento - PE 71/2012 - 0,0100 - Valor pelo Agenciamento
19/12/12 - 393001 - ANTT - PE 50/2012 - 0,0000 - Valor pelo Agenciamento
26/12/12 - 110161 - Advocacia Geral da União - PE 74/2012 - 0,0000 - Valor pelo Agenciamento
02/01/13 - 160086 - Gabinete do Comandante do Exército - MEX-DF - PE 18/2012 - 0,0100 - Valor pelo
Agenciamento
02/01/13  -  160548  -  Comando  de  Operações  Terrestre  -  COTER  -  PE  20/2012  -  0,0001  -  Valor  pelo
Agenciamento
03/01/13 - 200334 - Departamento de Policia Federal - PE 24/2012 - 0,0001 - Valor pelo Agenciamento
03/01/13 - 114702 - ENAP - Escola Nacional de Administração Pública - PE 31/2012 - 0,0001 - Valor pelo
Agenciamento
04/01/13 - 787000 - Comando do 7º Distrito Naval - Marinha do Brasil - PE 42/2012 - 0,0100 - Valor pelo
Agenciamento
08/01/13 - 280101 - Ministério do Des. Industria e Como Ext.- MDIC - PE 64/2012 - 0,0000 - Valor pelo
Agenciamento
09/01/13  -  320004  -  Ministério  das  Minas  e  Energia  -  MME  -  PE  40/2012  -  0,0001  -  Valor  pelo
Agenciamento
10/01/13 - 393002 - ANTAQ - PE 24/2012 - 0,0001 - Valor pelo Agenciamento
10/01/13 - 193099 - IBAMA-SEDE - PE 34/2012 - 0,0001 - Valor pelo Agenciamento
15/01/13 -  323028  -  ANEEL-  Agência  Nacional  de  Energia Elétrica  -  PE  84/2012  -  0,0001  -  Valor pelo
Agenciamento
18/01/13 - 440001 - MMA - Ministério do Meio Ambiente - PE 29/2012 - 0,0000 - Valor pelo Agenciamento
18/01/13 - 443033 - Instituo Chico Mendes - Sede - PE 02/2013 - 0,0100 - Valor pelo Agenciamento
23/01/13 - 380918 - Ministério do Trabalho e Emprego - PE 02/2013 - 0,000 - Valor pelo Agenciamento
01/02/13  –  110120  -  Agência  Brasileira  de  Inteligência-  ABIN  -  PE  18/2013  -  0,0100  -  Valor  pelo
Agenciamento
05/02/13  -  160065  -  11ª  Região  RM  Comando  do  Exército  -  PE  31/2012  -  0,0000  -  Valor  pelo
Agenciamento
20/02/13 - 130005 - Minist. da Agric., Pecuária e Abastecimento - MAPA - PE 04/2013 - 0,000 - Valor pelo
Agenciamento
20/02/13 - 170010 - Secretaria da Receita Federal - PE 03/2013 - 0,0100 - Valor pelo Agenciamento
21/02/13 – 160085 - Ministério da Defesa- Exército Brasileiro - EME - PE 01/2013 - 0,0100 - Valor pelo
Agenciamento
25/02/13 - 275075 - VALEC- Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. - PE 01/2013 - 0,000 - Valor pelo
Agenciamento
26/02/13 - x - Conselho Federal de Administração- CFA - PP 02/2013 - 0,0100 - Valor pelo Agenciamento
28/02/13 - 110001 - Presidência da República - PE 07/2013 - 0,0001 - Valor pelo Agenciamento
01/03/13 - 135058 - Embrapa (Registro de Preços) - PE 19//2013 - 0,0001 - Valor pelo Agenciamento
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01/03/13 - 393003 - DNIT - PE 83/2013 - 0,000 - Valor pelo Agenciamento
01/03/13 - x - Comitê Paraolímpico Brasileiro - PP 05/2013 - 0,0100 - Valor pelo Agenciamento
05/03/13 - 925158 - Conselho Federal de Medicina - CFM - PE 01/2013 - 0,000 - Valor pelo Agenciamento
05/03/13 - 413001 - Agência Nacional de Telecomunicação- ANATEL - PE 03/2013 - 0,0001 - Valor pelo
Agenciamento
11/03/13 135209 CONAB- MT PE 03/2013 0,60 Valor pelo Agenciamento
13/03/13 - x - Serviço Social do Comércio – SESC - PP 03/2013 - 0,00 - Valor pelo Agenciamento
20/03/13  -  512006  -  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS  -  PE  04/2013  -  0,00  -  Valor  pelo
Agenciamento
25/03/13 -  925305  -  Hemobrás  -  Empresa Brasileira e Biotecnologia -  PE  01/2013  -  0,00  -  Valor pelo
Agenciamento

18.  Ou  seja,  conforme  resulta  comprovado,  é  juridicamente  válida  a  oferta  manejada  pela  Recorrida,
conforme se verifica, apenas por amostragem, de contratos públicos celebrados pela Administração Direta e
Indireta da União Federal.

19. Os procedimentos que envolvem a prestação dos serviços em apreço são complexos. As agências de
turismo, como é cediço, executam  atividade de prestação de serviços  à moda da intermediação, isto é,
aproximam, de um lado, as companhias aéreas e, de outro, os seus contratantes. Porém, a vinculação aos
preços e condições impostas pelas companhias aéreas fez com que, no curso dos anos, diversas dúvidas
fossem  suscitadas  com  relação  ao  modelo  capaz  de  permitir  a  remuneração  das  agências  sem  onerar
indevidamente  seus  contratantes,  em  especial  os  contratantes  públicos,  vinculados  que  estão  aos
princípios constitucionais e legais pertinentes à economicidade e vantajosidade dos ajustes, sem descurar o
direito das prestadoras de serviço pela manutenção da relação econômica de seus ajustes.

20.  Atualmente,  a  melhor fonte  de  pesquisa  e  compreensão do tema é  o  Acórdão n.º  1973/2013,  do
Tribunal de Contas da União, relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e julgado pelo Pleno daquela Corte de
Contas, cuja ementa foi assim transcrita:

REPRESENTAÇÃO.  CONHECIMENTO.  QUESTIONAMENTOS  SOBRE  A  VANTAJOSIDADE  DA  INSTRUÇÃO
NORMATIVA  SLTI  Nº  7/2012  PARA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ADOÇÃO  DE  MEDIDA  CAUTELAR.
DILIGÊNCIA.  AUDIÊNCIA.  ACOLHIMENTO  DAS  RAZÕES  DE  JUSTIFICATIVA.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DAS
ALEGAÇÕES  INICIAIS  DA  REPRESENTANTE.  APROFUNDAMENTO  DA  ANÁLISE  DE  OUTRAS  QUESTÕES
RELEVANTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PERDA
DE  OBJETO  DO  AGRAVO  INTERPOSTO  PELA  SLTI.  RECOMENDAÇÕES.  DETERMINAÇÕES.  CIÊNCIA  AOS
INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO.

21. A representação em apreço tem origem no seguinte relato, feito por empresa do Setor, conforme bem
sintetiza o relatório do acórdão em apreço:

“(...)  Segundo  a  representante,  no  ano  de  2012  as  companhias  aéreas  decidiram  não  mais  pagar  a
remuneração das agências de viagens, no valor correspondente a 10% das vendas. Em função disso, a SLTI
editou a IN 7/2012, alterando o modelo licitatório para os serviços de fornecimento das passagens aéreas,
em que o critério de julgamento pelo maior percentual de desconto sobre o faturamento deixou de existir,
passando a vigorar o critério de menor preço ofertado pelo agenciamento dos serviços. A título de exemplo,
cita o Pregão realizado em 12/12/2012 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
do Ministério da Educação (CAPES/MEC) nos moldes na IN 7/2012 em que, segundo alega, houve prejuízos
à Administração. (...)”

22. Conforme é possível extrair do excerto colacionado, no ano de 2012, em lapso de tempo impreciso, as
companhias  aéreas  teriam  deixado  de  pagar  a  remuneração  das  agências  de  viagens.  Ou  seja,  é  de
conhecimento público, de todos aqueles que atuam no setor, como também o é de diversas instâncias do
Poder  Público,  que  historicamente  a  atuação das  agências  de  viagens/turismo é  de  natureza  trilateral,
sendo que a sua atividade é remunerada por meio de duas relações distintas:  uma, estabelecida com o
consumidor da passagem aérea (e seu contratante), e outra, com as companhias aéreas, que, por sua vez,
por meio de uma sistemática de há muito estabelecida, remuneram tais atividades.

23.  Nos  autos  do  mesmo  processo,  a  informação  dada  pela  agência  proponente,  segundo  a  qual  as
agências  são  remuneradas  pelas  companhias  aéreas,  é  confirmada  pelas  próprias,  ou  seja,  fica
incontroversamente comprovada a existência de uma relação entre agências e companhias aéreas. Veja-se:

“17. À peça 18, a ABAV-DF comparece aos autos juntando comunicações emitidas pelas companhias aéreas
Tam, Gol  e Azul  às  agências  de viagens, pelas  quais  se pode ratificar a informação de que, a partir de
11/05/2012,  não  seriam  mais  pagas  comissões  pelas  vendas  de  bilhetes  de  passagens  às  contas
governamentais, a exemplo do que já é praticado para as passagens em geral. (...).”

24.  Sublinhe-se, conforme alertou  o Ministro Relator, que o tema "compras  de passagens  aéreas  pelos
órgãos públicos" mostra-se complexo em função dos diversos agentes e interesses envolvidos no processo
(...). E tanto é assim  que se pode perceber pelo menos três modelos que identificam a contratação das
agências por meio de contratos públicos, a saber: (i) modelo de desconto por comissionamento pago pelas
companhias  aéreas  às  agências  de  viagens;  (ii)  modelo  de  descontos  escalonados;  (iii)  fim  dos
comissionamentos e revisões contratuais para promover reequilíbrio econômico-financeiro, com a utilização
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da taxa DU, e (iv) modelo de taxa fixa de agenciamento introduzido pela IN 7/2012-SLTI, este último o
atualmente utilizado.

25. Por conta da condição singular da Recorrida, é possível adjudicar o contrato com R$0,00 por Taxa de
Transação, tendo em vista que ela receberá o pagamento de valores pela companhia aérea.

26. O quadro acima serve para ilustrar e ajudar a compreender a sistemática atual do agenciamento de
viagens. Ao intermediar o contato de seus clientes com as companhias aéreas, a agência acaba tendo um
volume de negociação maior do que teria um cliente isolado em contato direto com a companhia aérea.
Essa a razão pela qual a companhia vê a agência como um cliente especial, oferecendo-lhe remuneração
vinculada  ao  atingimento  de  metas.  Tal  remuneração,  portanto,  depende  do  volume  total  de  bilhetes
negociados entre agência e companhia aérea, representado pelas setas circuladas, e pertence à agência em
razão de uma negociação de mercado.

27. Essa a razão pela qual, portanto, é sim possível e exequível considerar no cálculo da proposta o valor
de R$ 0,00 ou próximo a tal para Taxa de Agenciamento. Tanto assim que outras licitantes, neste mesmo
Pregão, apresentaram oferta muito semelhante à da Recorrida, o que por si  já é capaz de demonstrar a
realidade do mercado de referência.

28.  E  justamente por conhecer a  realidade do mercado de referência  e  ter  em  consideração os  usos  e
costumes negociais das agências de viagens/turismo, a decisão de classificação bem observou o art. 48, II,
da Lei nº 8.666/93, que vincula a exequibilidade da proposta à verificação de se “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”.

29. Também sob este aspecto, portanto, subsiste a decisão de classificação da proposta da Recorrida.

30.  Subsidiariamente,  caso  o  pregoeiro permaneça  com  dúvidas  acerca  da  exequibilidade  da  proposta,
devem ser observados o item 7.5 do edital, bem como o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, que determinam
que em caso de necessidade de maiores esclarecimentos, ou de indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, serão realizadas diligências a fim de esclarecer eventuais incertezas.

III. DOS REQUERIMENTOS

31.  Diante  do  exposto,  REQUER  o  recebimento  destas  contrarrazões  e,  à  vista  dos  fundamentos  aqui
expostos e da juridicidade da decisão atacada, seja negado provimento ao recurso manejado pela licitante
SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA.

São os termos em que pede e espera deferimento.

Santos/SP, 08 de fevereiro de 2017.

FACTO TURISMO – EIRELI - ME

Fechar
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