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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

DECISÃO

PROCESSO N°                              : 21.0.000000948-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº        : 27/2021
ASSUNTO                                      : Resposta a Impugnação ao Edital

 

Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 27/2021, que tem
por objeto a contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos
destinados a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, conforme especificações e condições constantes do
Termo de Referência, ANEXO I ao Edital, interposta pela Empresa AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO
- EIRELI, CNPJ: 24.538.995/0001-07.

 

1. PRESSUPOSTOS

Conforme previsão do subitem 21.1 do Edital, hombreado com o § 1º do art. 41 da Lei 8.666/93 e art. 24 do
Decreto 10.024/2019, qualquer pessoa pode impugnar o instrumento convocatório até três dias úteis à data da
abertura da sessão.

 

A peça de impugnação foi encaminhada ao e-mail da CPL desta DPE-TO, conforme indicação do subitem 21.2
do Edital, em data de 01/09/2021, de modo que estando a abertura do certame agendado para o dia 15/09/2021
é de se ter por própria e tempestiva a irresignação.

 

2. RELATO SINTÉTICO

A empresa AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIREL, impugna o Edital do Pregão Eletrônico nº
27/2021, argumentando, em síntese, que o subitem 2.1.4 do instrumento Contratual, repetição do subitem 7.4 do
Termo de Referência, seria “absolutamente abusiva, pois diminui o caráter competitivo do certame”.

 

Fundamenta a alegação no §1º, inciso I do art. 3º da Lei 8666/93, sustentando que pouquíssimas empresas
seriam capazes de atender ao estabelecido.

 

Pede, ao final, a exclusão da cláusula sobredita.

 

3. ANÁLISE

Em atenção ao disposto no inciso II, do Art. 17, do Decreto 10.024/2019 os autos do processo foram
encaminhados ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência, a fim de fornecer subsídios para
resposta, tendo o mesmo destacado que “a previsão editalícia impugnada visa garantir que a empresa a ser
contratada pratique os preços disponibilizados pelas companhias aéreas e pelo mercado. Com efeito, caso não
existisse essa exigência em edital, estaríamos sujeitos a quaisquer preços apresentados pela empresa a ser
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contratada, e sem ter como comprovar que os preços estariam de acordo com o mercado no momento da
compra das passagens aéreas”.

 

Para além do que foi informado pelo setor solicitante dos serviços objeto do certame, é de se destacar que a
Impugnante, com a devida vênia, não cuidou de efetivamente demonstrar qualquer ilegalidade da cláusula
fustigada.

 

Ao contrário, o que se denota é a pretensão de avultar o interesse privado, subjugando o interesse público, na
medida em que pede que seja excluída cláusula cujo objetivo é fiscalizar os serviços a serem contratados.

 

De fato, impõe-se aqui invocar o princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, implícito nas
regras de Direito Administrativo, como bem ensina festejada doutrina de Hely Lopes Meirelles, que o elege
“como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública…”[1] 

 

Aliado a tal princípio encontra-se justamente o princípio da indisponibilidade do interesse público, cuja lição de
Celso Antônio Bandeira de Mello o expressa como:

 
“indisponibilidade dos interesses públicos significa que sendo interesses
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público –
não se encontram à disposição de quem quer que seja, no sentido de que
lhe incumbe apenas curá-los – o que é também um dever – na estrita
conformidade do que predispuser a intentio legis.”[2]

 

Por tais princípios, ao mesmo tempo em que deve o administrador velar pelo interesse coletivo, também não é
dado a se curvar ao interesse privado.

 

Note-se, pois, que a cláusula vergastada se insere dentre àquelas denominadas exorbitantes, fundada no inciso III
do artigo 58 da Lei 8.666/93:

 
“Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por
esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
(...);
III - fiscalizar-lhes a execução;” (Grifou-se).

 

Ainda tendo em conta a seara legal, é imposto à administração o poder-dever de fiscalizar as contratações
públicas, ex vi do disposto no artigo 67 da norma em comento:

 
“Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada
por um representante da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.” (Grifou-se).

 

Portanto, a fiscalização é essencial não somente para prevenir e identificar erros ou falhas na execução contratual,
como também para assegurar a correta destinação dos escassos recursos públicos.
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Logo, a cláusula em questão encontra-se albergada por outros dois princípios, a saber os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

 

Isto porque, conforme se abstrai dos subitens 8.1 à 8.18 do Termo de Referência, Anexo I ao instrumento
convocatório, que trata das condições de prestação dos serviços, o atendimento é praticamente todo remoto,
soando, pois, razoável e proporcional que se possibilite meios remotos de fiscalização, fundamentalmente quando
se tem em conta a disposição de recursos públicos.

 

Ainda na seara da razoabilidade e proporcionalidade, convém trazer à baila que em diversos certames pretéritos
tem constado a sobredita cláusula de fiscalização, sem qualquer empecilho, notadamente diminuto interesse do
mercado.

 

Com efeito, tivemos os seguintes pregões eletrônicos, e respectivos quantitativos de participantes, senão vejamos:

 
Processo interno nº 20.0.000000957-2, PE nº 21/2020 (Edital nº evento
0501202): 14 participantes;
Processo interno nº 19.0.000001209-5, PE nº 16/2019 (Edital nº evento
0395717): 15 participantes;
Processo interno nº 18.0.000001255-2, PE nº 24/2018 (Edital nº evento
0290950): 17 participantes;
Processo interno nº 17.0.000002304-3, PE nº 30/2017 (Edital evento nº
 0205563): 15 participantes;

 

A média, portanto, é de 15 participantes por certame, tendo em conta as peculiaridades da contratação soa um
número razoável de interessados.

 

A propósito, também é de se destacar a última edição de Pregão Presencial para contratação de agenciamento
de passagens aéreas (Processo interno nº 15.0.000003072-1, PP 01/2016), em que apesar de não ter constado
a cláusula atacada, somente compareceu um único interessado, conforme respectiva ata da sessão (evento
0053140).

 

Portanto, também do ponto de vista fático, não há guarida à argumentação externada de que “pouquíssimas”
empresas teriam interesse na contratação do objeto licitado.

 

Por tais motivos, diante da ausência de demonstração de efetiva ilegalidade da cláusula exorbitante de fiscalização
inserida no Termo de Referência, mostrando-se em consonância com princípios da supremacia do interesse
público, da razoabilidade, proporcionalidade, sendo instrumentação do poder-dever de impor fiscalização às
contratações públicas, não se evidencia motivo que albergue a pretensão da impugnante.

 

3.  CONCLUSÃO

Por todo o exposto conheço da impugnação apresentada, negando-lhe, contudo, provimento nos termos da
motivação acima exarada.
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Esta decisão será publicada no site desta Defensoria Púbica do Estado do Tocantins e no sistema comprasnet,
dando-se a devida publicidade.   

 
Jefferson Lustosa Maciel

Pregoeiro – em substituição[3]
 

[1] MEIRELLES. Hely Lopes. Direito Administrativo Brasile iro. 22ª ed. Malheiros: São Paulo, 1997, P. 95.
[2] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 3a ed. Malheiros: São Paulo, 1992
P 92.
[3] DPE-TO, Portaria nº 086, de 23 de janeiro de 2020. Pregoeira titular afastada por motivo justificado.
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