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Resposta à im
mpugnaçã
ão do Proc
cesso Sele
etivo 001/22017
da Co
onfederaç
ção Brasile
eira de Cic
clismo

Refe
erência: Edital
E
001/2
2017

Obje
eto: Contra
atação de agência de viagen
ns para prrestação dde serviço
os de
emisssão e re
emarcação
o de passsagens aé
éreas nac
cionais e internacio
onais,
interrmediação de serviiços de H
Hospedage
em, transporte terrrestre nac
cional
atravvés de loccação de veículos para deslo
ocamento de atletass, funcionários
entre
e outros in
ndicados pela
p
CBC e seguro viagem nacional
n
o u internac
cional
para
a viagem ou locom
moção de funcionárrios ou attletas da Confederração
Brassileira de Ciclismo,
C
conforme
c
demanda
a, para ate
ender às necessida
ades
da C
CBC confo
orme desc
crito no prresente ED
DITAL e se
eus Anexo
os

I..

Das Prelimina
ares

Im
mpugnaçã
ão interposta tempesttivamente pela emprresa C. R. T
Turismo Ltda
ccom fundam
mento na Lei
L de licita
ações, ou seja,
s
lei 8.6
666/1993.

III.

Das razões da
a impugna
ação

A empresa
a impugna
ante conte
esta especificamentte os subbitens 11.1
1.1.J,
1
12.1.1 e 12
2.2 do edital, cláusu
ula 7.2.2 do
d termo de referênncia e cláu
usula
4
4.3.1 da minuta
m
de contrato.
c
A
Alega que a cláusula
a editalíciaa é restritiv
va ao
ccaráter com
mpetitivo da
d licitaçã
ão ao exig
gir que a contratad a apresen
nte a
fa
atura emittida pela companhiia aérea para a co
onsolidadoora. Ques
stiona
ta
ambém a isonomia da
d regra q
que obriga a agência
a de turism
mo consolidada
o
obter documento de uma relaçção comerrcial da qual não parrticipa. Info
orma
a
ainda que
e, não vis
slumbra a utilidade
e de tal documenntação para a
ccontratação
o de uma agência
a
de
e viagens pela
p
CBC.

CONFE
EDERAÇÃO
O BRASILE
EIRA DE CIC
CLISMO
PROCESSO
O DE SELEÇÃO
O 001/2017
Página 2 de 4

IIII.

Do pedido
p
da impugna nte

a
a) Que se retire as cláusulas
c
1 1.1.1.J, 12
2.1.1, 12.2 do edital, cláusula 7.2.2
7
do termo de referê
ência e clá
áusula 4.3.1 da minutta de contrrato, anexa
a ao
edital.
b
b) Que se permita a comprova
ação do pre
eço das pa
assagens ppor intermé
édio
uras das co
onsolidado
oras.
das fatu

IV
V.

Da análise
a
da
as alegaçõ
ões

Inicia
almente, cabe ana
alisar o requisito da admissibilidadee da refe
erida
impu
ugnação, ou
o seja, apreciar
a
se
e a mesm
ma foi inte
erposta deentro do prazo
p
estabelecido para
p
tal. De
essa forma
a, dispõe o edital na cláusula
c
100.1 que:
‘’ Até
A dois dia
as úteis antes da da
ata fixada para abertura
da sessão pú
ública, qua
alquer pes
ssoa pode rá impugn
nar o
ato convocató
ório do pre
egão, na fo
orma eletrô nica.’’
mpugnante
e encaminh
hou em te
empo hábiil, via e-mail, sua im
mpugnação
o ao
O im
preg
goeiro, porrtanto, merrece ter se
eu mérito analisado, já que attentou para as
norm
mas estabe
elecidas no
o edital qua
anto ao tem
mpo e a fo
orma.
érito, cump
pre esclare
ecer que a análise do
o referido pedido foi feita
Quanto ao mé
de a
acordo pelas dispos
sições desste Edital e seus anexos, peelo Decreto
o nº.
5.45
50, de 31 de
d maio de
e 2005 e p
pela Lei nºº. 10.520, de 17 de julho de 2002,
2
Decrreto nº. 3.5
555/2000, de 08 de a
agosto de 2000 e pe
ela Lei nº 88.666 de 21
2 de
junho de 1993
3, Lei Fede
eral nº. 9.6 15, de 199
98, devend
do ser obseervado ain
nda a
Instrrução Norm
mativa nº 01 de 18 de dezem
mbro de 20
015 do Coomitê Olím
mpico
Brassileiro – CO
OB e seus anexos.
Tais normas apontam a necesssidade de transparê
ência das entidades
s do
siste
ema olímpico brasileiro, bem co
omo de terrceiros que
e prestam sserviços, fo
orma
de ccobrança e suas trata
ativas come
erciais.
Além
m disso, os motiv
vos determ
minantes do ponto
o de vissta jurídico e
merccadológico
o para se produzirem
p
m as questiionadas cláusulas edditalícias estão
e
escla
arecidos pela
p
Alta Corte
C
de C
Contas no Acórdão 1314/20144 – Plenárrio e
554//2015 – Ple
enário, que
e em suma
a, determin
nam o segu
uinte:
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‘’... Incluindo em
e seu ed
dital cláusu
ula com exiigência dee apresenta
ação,
mêss a mês pela
p
agên
ncia contra
atada, das
s faturas emitidas pelas
p
com
mpanhias aéreas
a
refe
erentes às passagens
s aéreas ccompradas
s pelo
órgã
ão, aprese
entação essta que de
everá cond
dicionar o pagamentto da
próxxima fatura
a da agênccia...’’
Adiccionalmente
e, o mesm
mo entendim
mento do TCU,
T
e ma
ais recentee que o tra
azido
pela impugnan
nte, está co
ontido no in
nformativo
o nº 198 de
e 2014:
‘’Na
as aquisições de p
passagens
s aéreas com interrmediação
o de
agências de viagens,
v
d
deve consttar, no edittal da licitaação, cláu
usula
com
m exigência de apre
esentação pela agência contrratada, mê
ês a
mêss, das fatu
uras emitid
das pelas companhia
as aéreass referentes às
passagens aé
éreas com
mpradas pelo
p
órgão
o público, apresenta
ação
esta
a que dev
verá condi cionar o pagamento
o da próxxima fatura
a da
agência. É irrregular o pagamento
o efetuado
o com basse apenas
s em
siste
emas criad
dos e manttidos pelas
s agências.’’
Assim, tais enttendimento
os narrado
os anteriorm
mente, bem
m como dilligências fe
eitas
e recebem
m verbas dde fomento
o ao
pelos órgãos de controlle em entiidades que
espo
orte, pela Lei
L Agnelo
o Piva, dem
monstram solidament
s
te a legaliddade dos itens
i
impu
ugnados. Uma vez que as cláusulas de edital questionnadas são
o as
indiccadas pelo
os órgãos
s de conttrole, e as
a que attualmente prestigiam
m a
econ
nomicidade
e e busca
a da melh
hor propos
sta pela CBC,
C
não prosperam
m os
requ
uerimentoss trazidos pela
p
impug nente.
Ente
endemos que
q
um dos princíp
pios da lic
citação ´´e a ampla concorrên
ncia,
entre
etanto, tal princípio não pode
e ser toma
ado isolada
amente, aantes deve
e ser
interrpretado e sopesado conjuntam
mente com
m outros importantes princípios,, tais
como a transp
parência, moralidade
m
e, publicida
ade e eficiiência nass contrataç
ções.
Outrro fator é o desenvo
olvimento d
das melhores prática
as de merc
rcado, que vão
se sofisticand
do com o passar do temp
po, visand
do à eco nomicidad
de e
vanttajosidade daqueles que se util izam de re
ecursos públicos.
Send
do assim, não há o que se fal ar em ileg
galidade ou
u alegaçãoo da existê
ência
de ccláusula que compro
omete ou restrinja o caráter competitivo
c
o da licita
ação,
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mas apenas prima-se
e pela m
melhor pro
oposta, e consequuentemente a
ue seja ma
ais vantajossa.
conttratação qu

V
V.

Da decisão
d

ão aprese
Isto posto, con
nheço da impugnaçã
entada pela
a empresaa C.R. Turrismo
LTDA, para no mérito
o, negar-lh
he provim
mento nos
s termos da legislação
pertiinente, do
o entendim
mento mai s recente da Alta Corte de Contas e em
a e econom
resp
peito aos princípios da eficiência
micidade.

Preg
goeiro.

