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Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba

Modalidade:PregãoPresencialSRPN°08/2017
Tipode Julgamento: Maior Percentual de Desconto

A CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de Direito Privado,
CNPJ: N° 00.448.994/0001-03,com sede em João Pessoa/PB,Filial em CampinaGrande
por meiode seu representantelegal infra-assinada,vem, peranteV.Sa., apresentarsua

Que adiante segue comprovada a sua tempestividade,conforme o decreto 5.450/2005
reza:

Art. 18. Até dois dias antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoapoderá impugnaro ato convocatóriodo Pregão.

1. DOSFATOS

A Assembleia legislativa do Estado da Paraíba, através da Comissão
Permanente de Licitação, realizaráLicitaçãopara Registrode Preços para contratação
de empresa para prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, remarcação,
emissão, endosso e entrega de bilhetes de passagens aéreas, contratação de
seguro viagem, reservas em hotéis ( Incluidas diárias), traslado e locação de
veículos, com ou sem motorista, no âmbito Nacional e Internacional, para atender as
necessidades da Assembleia Legislativa.

Referenteao Pregãosupracitado,após análise e visando evitar problemasfuturos para a
InstituiçãoASSEMBLEIALEGISLATIVADOESTADODAPARAíBAsolicitamos:

a) O Edital deve solicitar junto com a Proposta as Declarações das companhias
Aéreas que operam na Cidade de João Pessoa, TAM, GOL, AZUL e AVIANCA,
declarando que a agência PARTICIPANTEdo certame é detentora de crédito e
está autorizada a emitir e comercializar as passagens aéreas Nacionais e
Internacionais.
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Esta atitude visa resguardar não só as demais licitantes, protegendo-as da
concorrência desleal, mas, principalmente, a Assembleia Legislativa, impedindo que
a empresa subcontrate total o serviço que lhe foi adjudicado, ferindo a legislação de
licitações, mais especificamente o art, 78 da lei 8.666/93.

b) Solicitar no Edital que: A Empresa participante do certame dispõe e
disponibilizará Sistema Eletrôniêo para Gerenciamento de Viagens (SEGV),
tipo Travei Management System (TMS) ou equivalente, com acesso às
principais companhias aéreas que operam no País, em Plataforma unificada e
perfil de acesso corporativo, com operação via Web.

Tal exigência facilita a fiscalização e a Transparência na emissão de passagens
Aéreas nacionais e Internacionais, como também emissão de relatórios para
comprovação dos valores das tarifas fornecidas para Assembleia Legislativa do
Estado da Paraíba, onde a mesma já utiliza o devido sistema para efetuar
reservas e verificar as melhores opções de preços e horários.

c) Solicitar no Edital - Certificado de Credenciamento junto a International Air
Transport Association -lATA, que permite a emissão de bilhete de Passagem
Internacional.

João Pessoa, 03 de julho de 2017

Nestes termos.
Pede Deferimento.

URISMO EIR - EPP
. DA SILVA JUNIOR
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ESTADO DA PARAíBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPIT ACIO PESSOA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

À PROCURADORIA JURíDICA,

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL N° 08/2017-SRP, CUJO OBJETO É A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS
AÉREAS,HOSPEDAGENS EETC.

EMPRESA IMPUGNANTE: CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI - EPP - CNPJ
N°00.448.994/0001-03

Senhor Procurador,

Acostou na Comissão Permanente de Licitação, aos quatro dias do

mês de julho de 2017, processo nO 1237/2017 trazendo em seu teor impugnação

ao ato convocatório do pregão supracitado.

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista a data previsto para recebimentos de impugnações e
pedidos de esclarecimentos, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura
da sessão, restou demonstrada a tempestividade da solicitação, já que fora
apresentada no dia 04/07/2017, razão pela qual opino pelo conhecimento da
mesma.

DO MÉRITO

Impugnação impetrada pela empresa CLASSIC VIAGENS E TURISMO,

tendo como solicitação, resumidamente, a inclusão das seguintes condições de

habilitação: DECLARAÇÃO DAS COMPANHIAS AÉREAS QUE OPERAM NA CIDADE

DE JOÃO PESSOA COMO DETENTORA DE CREDITO E TER AUTORIZAÇÃO PARA

COMERCIALIZAR AS PASSAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; SOLICITARQUE AS
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EMPRESASTENHAM O SISTEMAELETRÓNICOPARA GERENCIAMENTODE VIAGENS

(SEGV)EAPRESENTAÇÃODO lATA - CERTFIFICADODECREDENCIAMENTOJUNTOA

INTERNNATlNIONALAIRTRANSPORTEASSOCIATION.

AS alegações apresentadas pela empresa CLASSIC VIAGENS E TURISMO
QUANTO AS SOLICITAÇÕESDOS DOCUMENTOSACIMA ESPECIFICADOS,NÃO SE

FAZEM PPROCEDENTESTENDO EM VISTA QUE O EDITAL DO PROCEDIMENTO

LlCITAÓRIOEM QUESTÃOJÁ UTILIZOU-SEDE DOCUMENTOSQUE REPRESENTAMA

NECESSÁRIAQUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FINS DE HABILITAÇÃO, CONSTADO
ESPECIFICAMENTENELE:

1°. Registro ou inscrição na entidade profissional competente (EMBRATUR),que

habilite a empresa a exercer, em todo território nacional, a atividade

correspondente ao fornecimento de passagens aéreas, comprovando a
regularidade no presente exercício;

2°. Atestados de Capacidade Técnica, em nome da empresa, expedido por

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem aptidão para o

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital;

3°. Declaração, no caso do fornecimento de passagens aéreas, emitida pelas

concessionárias de que está autorizada a representá-Ias na comercialização de

passagens, possuindo idoneidade creditícia e que se encontra em dias com suas

obrigações contratuais e financeiras perante as mesmas;
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4°. No caso de agência consolidada serão exigidos também os documentos
abaixo:

Comprovante, regis1roou inscrição junto à EmpresaBrasileirade Turismo_

EMBRATUR,a ser fornecida pela agência consolidadora, demonstrando sua

situação de regularidade perante as concessionórias com as quais mantêm

relação comercial, fazendo juntada das declarações das companhias aéreas
para finsde comprovação;

5° Contrato de fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, mantido com
agência consolidadora;

6° Declaração comprometendo-se, caso da agência consolidadora vier a
encerrar suasatividades:

a) a adquirir diretamente das companhias aéreas os bilhetes de passagens
decorrentes da eventual contratação;

b) a assinar,no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, termo contratual junto às

companhias aéreas ou outra agência consolidadora, a fim de os serviços de

fornecimento de bilhetes de passagensaéreas não soframdescontinuidade.

Assim,entendemos que a Administração cumpriu com o que estabelece a

legislação quanto a exigência de comprovação da qualificação técnica, onde

esta deve ser pertinente e compatível com o objeto da licitação ou da

contratação direta e indispensávelao cumprimento do objeto.
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Portanto, ao delimitar o objeto a ser contratado, cabe à Administração

Pública prever, em consonância com os requisitos admitidos pela legislação, as

exigências técnicas mínimas necessárias a sua execução, sempre

justificadamente, e fixá-Ias no ato convocatório da licitação, tendo em mente

possibilitar a participação do maior número possível de interessados, a fim de

viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, sem esquecer as condições

essenciaise necessáriasà boa execução do objeto a sercontratado.

Dessaforma, entendemos que deverão sermantidas todas as condições

estabelecidas no ato convocatório, incluindo a data de abertura do certame.

João Pessoa,04 de julho de 2017.

FRANCISCACE*-s~~~
Pregoeira
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Parecer n° 234/2017

Processo nO1237/2017

Interessado: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: Impugnação a edital de licitação para contratação de empresa

especializada para fornecimento de passagens aéreas, hospedagem etc.

PARECER

Trata-se de impugnação oferecida pela empresa Classic

Viagens e Turismo EIRELI- EPPao Edital de Pregão Presencial n° 08/2017-SRP, o

qual visa a formação de ata de Registro de Preços, para contratação de

empresa para prestação de serviços de marcação de passagens aéreas,

hospedagem e outros serviços correlatos.

Em suma, alega a impugnante que se faz necessário

retificar o Edital, acrescentando três requisitos de qualificação técnica não

constantes no Ato Convocatório.

--- --- ---------------------------------------------



A Comissão Permanente de Licitação, por sua vez,

manifestou-se no processo em epígrafe (fls.05-08), no sentido de não acolher as

impugnações apresentadas.

Inicialmente, cumpre salientar que a presente

impugnação atendeu todos os requisitosde admissibilidade.

Quanto ao mérito, por outro lado, não assisterazão aos

argumentos elencados pela impugnante.

o cerne da questão aqui tratada refere-se à qualificação

técnica exigível das empresas participantes do certame. Tal tema é tratado pela

Constituição Federal, em seu art. 37, XXI,in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos

princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao

seguinte: (Redação dada pela Emenda

Constitucional n° 19,de 1998)

( ...)

XXI - ressalvados os casos especificados na

legislação, as obras, serviços, compras e alienações

serão contratados mediante processo de licitação

pública que assegure igualdade de condições a

todos os concorrentes, com cláusulas que

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,

o qual somente permitirá as exigências de

qualificação técnico e econômica indispensáveis à



garantia do cumprimento das obrigações. (grifo

nosso)

Porseu turno, a Lei nO8.666/1993dispõe o que se segue:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinen te e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos;

111 - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de
que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações
e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstosem
lei especial, quando for o caso.

( ...)

Como se infere da leitura das normas que tratam do

assunto, verifica-se que a qualificação técnica exigida deve ser capaz de

garantir o fiel cumprimento das obrigações pela contratada, sem, no entanto,

reslringir demasiadamente o caráter competitivo do certame. Enquanto a

Consliluição Federal fala em requisitos "indispensáveis", a Lei de Licitações

consigna que a qualificação técnica "Iimitar-se-á" ao quanto listado nos incisos

do orl. 30, o que evidencia tratar-se de rol taxativo.

Neste sentido, são irretocáveis os argumentos aduzidos

pela Comissão Permanente de Licitação, os quais demonstram cabalmente que

J<~



o documentação previsto no Ato Convocafório para comprovar a qualificação

técnica é necessária e suficiente a atingir sua finalidade, qual seja, garantir o fiel

cumprimento do contrato o ser celebrado. Exigir mais do que o veiculado no

edital sob discepfação restringiria de forma desarrazoada a competitividade da

licitação, podendo ensejar até mesmo um indesejado direcionamento do

certame.

Ante o exposto, configura-se plenamente regular a

documentação concernente à qualificação técnica prescrita pelo Edital n°

08/2017-SRP,nada havendo o que se retocar no Ato Convocatório. Por

conseguinle, opinamos pelo nõo provimento da presente impugnação.

É o parecer.

João Pessoa,05de julho de 2017.

. ~\.~~~ L 1~n 'f_n~) nAL~
A}:jÀêl1ERro DE FARIAsFAI!..CAO JÚNIOR

Procurador

~. L< ~~·~C ~_L
ANNIBAL PEIXOTO NETO

Procurador-Chefe
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João Pessoa, 05 de julho de 2017

FranciscacéiM:s"-tnto
Pregoeira

RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2017-SRP

A PREGOEIRA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA,
devidamente constituído pela Portaria n° 023/2017, no uso de suas atribuições legais,
avisa aos interessados que julgou improcedente o pedido de impugnação impetrado pela
empresa CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP - CNPJ n" 00.448.994/0001-
03, mantendo a data de abertura do certame para dia e hora anteriormente marcado.


