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PROCESSO Nº 17.777/2016 

ORIGEM: COFECON 

JULGAMENTO DE RECURSOS 

 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 01/2017. JULGAMENTO DE 

RECURSOS. CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 

 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, cumpre registrar que o Edital estabelece, em seu subitem 11.2.3, 

que eventuais recursos (razões) referentes ao presente Pregão Eletrônico deverão ser 

interpostos no prazo máximo de 3 (três) dias. Ademais, o referido dispositivo estabelece que 

os demais licitantes ficarão intimados desde logo a apresentar as contrarrazões em outros três 

dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente. 

Como em 31.01.2017 foi encerrada a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 

01/2017, oportunidade em que foi lavrada a respectiva ata, tem-se que o termo final para a 

interposição dos recursos pelos licitantes foi o dia 03.02.2017, e as contrarrazões em 

08.02.2017, sendo, portanto, tempestivos os recursos das empresas, já que este foram 

apresentados nos dias 03.02.2017 (razões) e 08.02.2017 (contrarrazões). 
 

 

II. DA SÍNTESE 

 

O Pregão Eletrônico para registro de preços nº 01/2017 iniciou-se no dia 

30.01.2017 e encerrou-se no dia 31.01.2017, e contou com a participação de licitantes do 

ramo.  

A proposta do licitante FACTO TURISMO - EIRELI-ME foi aceita e 

classificada pelo pregoeiro por apresentar o melhor lance, e por ter atendido todas as 

condições para habilitação.  

Todavia, inconformados, as empresas L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, 

IDÉIAS TURISMO LTDA e SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA manifestaram 

interesse em recorrer, e em suas razões de recurso afirmaram o seguinte: 1) L.A. VIAGENS 

E TURISMO LTDA: Alegou que o lance da empresa vencedora não deveria ter sido aceita 

pelo Pregoeiro, haja vista que o valor ofertado por ela apresentou mais de duas casas decimais 

(R$ 0,0001), e no esclarecimento apresentado pelo COFECON foi informado que deveria a 

licitante apresentar até duas casas decimais. Alegou, também, que em decorrência dessa 

aceitação foram violadas as regras Editalícias, os princípios norteadores da licitação, da 

jurisprudência pátria, e diante disso, deveria a empresa ser desclassificada já que apresentou 

valor não compatível com as regras do Edital e esclarecimentos apresentados pelo 

COFECON. 2) IDÉIAS TURISMO LTDA: No mesmo sentido das razões apresentadas pela 

empresa L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA, alegou que o lance da empresa vencedora não 

deveria ser aceita, uma vez que a aceitabilidade dos valores seria de apenas duas casas 

decimais, e foram apresentadas quatro casas. Ademais, apontou que a Administração não 
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pode mudar a interpretação sobre algo que já tinha se pronunciado a respeito, e que o artigo 

44 da Lei 8666/93 preceitua que no julgamento das propostas deve-se levar em consideração 

os critérios objetivos definidos no edital, além de ser vedado utilizar elemento, critério ou 

fator sigiloso, secreto ou subjetivo que possa elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

3) SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA: Alegou que a empresa vencedora não 

cumpriu com o que foi estabelecido no item 5.6 e seus subitens. Alegou, ainda, que a 

vencedora apresentou planilha de custos não especificando seus ganhos, mencionou ganhos 

de outros contratos, não citou os respectivos valores e não demonstrou a exequibilidade de sua 

proposta. Ademais, alegou que houve desrespeito as regras do Edital, e que foram violados os 

princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, bem como o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório. 

  

Já a empresa vencedora do certame, FACTO TURISMO - EIRELI-ME alegou 

em suas contrarrazões o seguinte: A proposta ofertada por ela está de acordo com as regras do 

Edital e com as respostas ao pedido de esclarecimento, haja vista que o sistema do 

Comprasnet permite aos licitantes apresentar propostas com até quatro casas decimais. 

Ademais, alegou que a resposta do Pregoeiro para o pedido de esclarecimento é com relação a 

quanto dessas casas decimais seria levado em consideração pela Administração. Acrescentou 

nesse ponto que qualquer licitante poderia fazer proposta válida e aceita pelo sistema, mas 

sabendo que apenas as duas primeiras casas decimais seriam lidas pelo Pregoeiro. Já quanto a 

exequibilidade da sua proposta argumentou que a taxa de agenciamento é apenas uma das 

fontes de receita que empresa poderá obter por meio da contratação, e não a única, caso em 

que se fosse, poderia ser considerada inexequível. Acrescentou que as empresas de 

agenciamento recebem ainda incentivos e bônus das companhias aéreas por conta do grande 

volume de passagens negociadas, e diante desses fatores, sua proposta não é inexequível. 

 

III. DA ANÁLISE  

 

 Quanto à Taxa de Agenciamento, temos que o item 5.6 do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 01/2017 estabeleceu que o licitante deveria enviar sua proposta mediante o 

preenchimento, no sistema eletrônico, do valor da Taxa de Serviço.Vejamos:  

 

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, 

no sistema eletrônico, dos seguintes campos:  

 

5.6.1. Valor da Taxa de Serviço dos itens;  

5.6.2. Descrição detalhada do objeto 

 

 

 Já os esclarecimentos que foram apresentados pelo COFECON em sua página 

da internet, abordou o assunto em 6 (seis) dos seus 19 (dezenove) esclarecimentos, e foram os 

seguintes itens: 2; 9; 10; 11; 12 e 16. Vejamos: 

 

"2. Será aceito valor de R$ 0,0001 para a taxa de agenciamento? Ou 

serão aceitas somente até duas casas decimais, exemplo R$ 0,01? 

Apenas duas casas decimais. 
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9. O Conselho aceitará propostas que apresentem taxa de 

administração (agenciamento) de valor zero? Sim. 

 

10. O Conselho aceitará propostas que apresentem taxa de 

administração (agenciamento) de valor negativo? Não, isso não é 

possível no programa “Compras Governamentais” 

 

11. Quantas casas decimais serão aceitas? Duas casa decimais. 

 

12. Se não aceitar o valor zero ou 0,01, ou ainda R$ 0,0001, 

questionamos, qual a menor taxa a ser aceita pelo Órgão? 0,00 

 

16. O julgamento se dará pelo menor preço da taxa de serviço, ou 

seja, transaction fee? Segundo o caput do Edital, será do tipo menor 

preço, ou seja, menor valor da taxa de serviço." 

 

Diante disso, percebe-se que restou bem claro a todos os licitantes quais 

critérios seriam utilizados pelo COFECON para julgar o valor referente a taxa de serviço, e 

assim, não se pode falar em violação às regras do Edital, aos princípios norteadores da 

licitação (isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório), nem tampouco alegar que foi utilizado elemento, critério, fator 

sigiloso, secreto ou subjetivo que possa elidir o princípio da igualdade entre os licitantes, já 

que as regras foram desenhadas no Edital e nas respostas aos pedidos de esclarecimentos. 

Quanto ao valor da taxa de agenciamento, não prospera as alegações das 

empresas Recorrentes quanto à inaceitabilidade do lance da empresa vencedora. O lance 

vencedor foi considerado o menor pelo Pregoeiro, uma vez que o valor ofertado pela empresa 

foi no valor de R$ 0,00 (zero), ou seja, foi o menor dentre os demais lances. 

Embora tenha o licitante vencedor apresentado o valor de R$ 0,0001 - 

utilizando, assim, quatro caracteres possíveis pelo sistema Comprasnet - tem-se que foi 

previamente definido pelo COFECON que seriam aceitas duas casas decimais, portanto, seu 

lance está dentro do que era permitido, já que as duas casas decimais levadas em consideração 

pelo Pregoeiro foram as duas primeiras, ou seja, R$ 0,00.  

Vale acrescentar que o valor zero para os lances a serem ofertados era aceito 

pelo COFECON, com bem demonstra a respostas 9 e 12 dos questionamentos. A única 

proibição estabelecida seria quanto a apresentar a taxa com valor negativo, conforme resposta 

10 dos questionamentos. 

Já com relação a alegação de inexequibilidade da proposta da empresa 

vencedora, tem-se que não prospera o argumento apresentado pela Recorrente SLC 

SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA, haja vista que a empresa vencedora apresentou a 

planilha de custos que comprova que sua proposta é exequível, e que foi aceita pelo Pregoeiro 

do COFECON. Ademais, consideram-se preços inexequíveis aqueles que, comprovadamente, 

sejam insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação, o que não foi o 

caso, já que a empresa vencedora comprovou que sua proposta é exequível.  
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IV. DA CONCLUSÃO 
 

 

Por todo o exposto, à luz dos fundamentos e documentação trazidos à baila, 

com as devidas observações e o apoio na legislação, a Comissão Permanente de Licitação do 

COFECON conhece e julga  improcedente os recursos apresentados pelas empresas L.A. 

VIAGENS E TURISMO LTDA, IDÉIAS TURISMO LTDA e SLC SERVIÇOS 

AEROPORTUÁRIOS LTDA. 

 

 

 

Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitação do COFECON 

 

 
 

 


