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AO PREGOEIRO 

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES PUBLICAS 

À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI, CNPJ: 24.538.995/0001-07, Endereço: Av 
Fenando Correa Da Costa Número 4513 Complemento Sala 02 Bairro Chácara Dos Pinheiros/ Cuiabá 
Cep 78.080-000 Telefones: (65) 3028-4200, email: priscila@meplicitacoes.com.br, através de sua 
procuradora, vem apresentar IMPUGNAÇÃO frente ao edital já referenciado, pelos motivos de fato e 
direitos.    
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I – DOS FATOS 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o 
respectivo Edital e seus anexos. Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-
se a mesma com a exigência formulada que vem assim relacionada: 

 

2.1.4. Como forma de fiscalizar o valor a ser pago, no momento da solicitação das passagens, o fiscal 
do contrato poderá acessar o sítio das companhias aéreas e verificar o valor das passagens disponíveis 
para o trecho solicitado. 

Sucede que, tal exigência é absolutamente abusiva, pois diminui o caráter competitivo do 
certame. 

 

II – DA ILEGALIDADE 

De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 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; 

Sob esse prisma, a referida cláusula torna inviável a participação das agências de viagens, 
tendo em vista que as companhias aéreas são as proprietárias das aeronaves e dos serviços, portanto, se  
eles participassem da licitação e ganhassem, essa clausula seria possível de praticar, mas não é o caso, 
pois, as Companhias Aéreas no Brasil não possuem o habito de participarem de licitações públicas. 
Assim, não é possível garantir preço de Companhia aérea, uma vez que somos agência de viagem, e em 
face das companhias temos desvantagem de preço uma vez que estes são os proprietários das 
aeronaves.  

Nessa perspectiva, por sermos uma agência de viagens, atuamos através de consolidadoras 
e/ou operadoras, estas últimas são as responsáveis pelos acordos de preços e tarifas aos quais as 
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agências terão acesso. Insta ressaltar, que a agência não 
tem acesso e não comercializam os produtos e/ou serviços 
diretamente do site de seus fornecedores, pois a emissão é 
realizada através das operadoras e consolidadoras. 

Portanto, os valores acordados entre estes nem sempre é o mesmo que a empresa aérea, o hotel e 
demais serviços/produtos disponibilizam em seus sites exclusivos (aos quais não temos acesso). 

Diante disso, o item do termo de referência acima citado torna inviável a participação das 
agências e restringe o processo licitatório apenas às companhias aéreas, hotéis e demais serviços que 
possuem sites próprios, porque podem fazer alterações nos preços (que muitas vezes não são 
repassadas às agências). 

Conclui-se, que a Administração deve prezar pela ampla competividade, e não deixar que 
apenas um grupo seleto venha a participar e ganhar a licitação.  Na licitação em apreço, podemos dizer 
que pouquíssimas são as empresas que vão atender a referida clausula, o que automaticamente 
inviabiliza a participação das demais empresas, a exemplo a nossa, e ficará de fora casos tais 
clausulas persistam em continuar.  

O interesse público é satisfeito na medida em que a competição acirrada propicia a 
obtenção da melhor proposta. Ademais, a competitividade assegura que todos os licitantes sejam 
beneficiados por idêntica condição. Por assim, em se tratando de competitividade, o art. 3º da Lei nº 
8.666/93, elucida, in verbis: 

"Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos 

§1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que, 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.". 
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O jurista Hely Lopes Meirelles, lecionando sobre 
a igualdade de tratamento a ser assegurada aos 
interessados em contratar com a Administração Pública: 

“A igualdade entre os licitantes é princípio impeditivo de discriminação 
entre os participantes do certame, quer através de cláusulas, que no Edital 
ou no convite favoreçam uns em detrimento de outros, quer mediante 
julgamento faccioso que desiguale os iguais ou iguale os desiguais 
(Estatuto, artigo 3º., parágrafo 1º)” 

Insta ressaltar, que tendo a autoridade pública tomado conhecimento, quer por licitante, 
servidor ou qualquer cidadão de que o certame ESTÁ afrontando disposições legais e direitos dos 
licitantes, deve, de imediato, mandar apurar os fatos e, constatado o defeito, deve desconstituir aquele 
ato ilegal. Nesse sentido a Súmula nº473 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“A Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” 

Assim, após demonstrado que o termo de referência possui clausulas que restringem a 
competitividade, as mesmas devem ser revistas.  

 

III – DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO, recebida, apreciada e julgada 
procedente, com efeito para: que seja retirado a parte demonstrada no item 2.1.4 do Anexo II – 
Minuta do Contrato, a fim que não seja restringido a participação no certame, possibilitando assim a 
manutenção da lisura e legalidade do mesmo. 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 
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Cuiabá, 01 de setembro de 2021. 

  

 

 
Priscila Consani das Mercês Oliveira 
Procuradora 
OAB/MT 18569-B 
 


