
 

 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

Referência: Pregão eletrônico – Processo de seleção n° 001/2017 

 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de emissão de passagens 

aéreas internacionais, necessários à locomoção de funcionários e/ou colaboradores da CBDA 

ou de outros indicados pela mesma, por demanda da CBDA, conforme especificações 

descritas no EDITAL e seus Anexos. 

 

 

Trata-se de resposta ao pedido de impugnação ao edital interposto pela empresa CR 

TURISMO LTDA – EPP, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

09.452.599/0001-79, com sede na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1172, loja 03, Boa 

Viagem, Recife/PE, referente ao pregão eletrônico em epígrafe. 

 

Ponto questionado: 

 

A empresa CR Turismo apresentou impugnação ao edital de licitação questionando a 

validade da exigência prevista no edital abaixo transcrita, reproduzida nos itens 3.g e 5.15 

do Termo de Referência, pugnando, ao final, pela dispensa da exigência neles contida e sua 

consequente exclusão do edital: 

 

“11.1 A vencedora deverá enviar aos cuidados do Pregoeiro no endereço de funcionamento 

da CBDA (Avenida Presidente Vargas 463, 7o andar Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 

20.071-908), no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, um 

envelope indevassável e lacrado, constando, obrigatoriamente, da parte externa, a seguinte 

indicação: (...) 

 



 

11.1.1 O envelope deverá conter, em originais ou cópias autenticadas, os documentos 

especificados a seguir: (...) 

 

n) A empresa vencedora, deverá apresentar uma declaração no ato da habilitação com papel 

timbrado e firma reconhecida, que está de acordo com a cláusula da termo de referência, que 

explicita o fato de que deverá ser apresentado em conjunto com a fatura emitida pela agencia 

de viagens, a fatura emitida pela companhia aérea para a consolidadora, para a conferência 

dos valores dos bilhetes aéreos emitidos para o contrato junto a CBDA, sob pena de não 

pagamento da fatura até a apresentação da mesmas.” 

 

Análise do ponto questionado 

 

A exigência contida no item 11.1.1.n do edital, reproduzida nos itens 3.g e 5.15 do Termo 

de Referência, encontra-se nos exatos termos do Acórdão 1314/2014 do Plenário do Tribunal 

de Contas da União (TCU). Tal medida é dotada de caráter fiscalizatório, ao permitir a 

conferência dos valores cobrados pela companhia aérea e o preço cobrado pela contratante. 

Caso contrário, ficaria comprometida a possibilidade de conferência dos valores a serem 

efetivamente pagos. Destacam-se os trechos pertinentes do mencionado julgado: 

 

“23. Em primeiro lugar, estão em investigação pelo Ministério Público Federal 

no Distrito Federal supostas fraudes praticadas por algumas agências de 

viagens nos contratos firmados com órgãos públicos, que estariam 

superfaturando os valores dos bilhetes emitidos, já que os contratantes não 

têm conhecimento efetivamente de quanto foi repassado para pagar o bilhete 

à companhia aérea. Essa prática é conhecida entre as agências de viagens 

como Mark up, e na época em que as passagens eram impressas em ‘talões’, 

já eram praticadas por meio de ‘nota calçada’. 
 

24. Infelizmente, na sistemática atual as empresas aéreas não mais informam o 

valor da tarifa paga no cartão de embarque, o qual, nas compras de passagens 

pelos órgãos públicos, é o único documento efetivamente emitido pela 

companhia aérea que chega ao poder do comprador, e poderia servir como um 

ponto de controle eficaz. Ao contrário, quando uma pessoa física adquire uma 

passagem, ela possui o recibo do cartão de crédito e recebe outros dois 

documentos emitidos diretamente pela companhia aérea, quais sejam, a nota 

fiscal e o e-mail da compra. Essa possibilidade, de fazer constar o valor da tarifa 



 

paga no cartão de embarque, está sendo analisada também no corpo do 

TC 000.676/2014-4. 

 

25. Também há suspeitas de direcionamentos nos sistemas de pesquisa de 

passagens aéreas, omitindo os voos com menores tarifas, ou omitindo os voos 

de alguma companhia aérea, a fim de que as agências possam atingir um 

determinado montante de vendas com a empresa que dá os melhores 

incentivos, e auferir o over almejado. Isso porque os sistemas de busca de voos 

e emissão de bilhetes hoje utilizados para aquisição de passagens, seja no setor 

público ou privado, são mantidos e disponibilizados pelas intermediadoras, as 

agências de viagens. 

 

(...) 

 

28. Em suma, diante do enorme volume de gastos públicos com aquisição de 

passagens aéreas e dos significativos riscos já mapeados, a Selog vem 

monitorando o Acórdão 1.973/2013-Plenário e as ações das entidades 

públicas envolvidas, atuando basicamente em três frentes: (i) desenvolvimento 

de um sistema de informática público para busca e emissão de passagens 

aéreas, que confira independência e segurança para os órgãos contratantes; 

(ii) estudo da possibilidade de aquisição das passagens aéreas diretamente das 

companhias aéreas, eliminando a intermediação das agências de viagens; e 

(iii) estabelecimento de pontos de controle que possam ser implementados 

desde já, a fim de minimizar os riscos envolvidos na atual sistemática de 

aquisições de passagens aéreas pela administração pública. 

 

29. Especificamente com relação a esse terceiro ponto, observamos que uma 

medida de controle pode ser proposta para o presente processo, com 

probabilidade de resultados eficazes: que cada ente público contratante exija 

da agência de viagens contratada que apresente mês a mês as faturas emitidas 

pelas companhias aéreas, referentes às passagens emitidas apenas para aquele 

órgão, a fim de conferir os valores efetivamente pagos. Ainda que seja um 

volume grande de passagens, o órgão pode digitalizar e fazer um batimento 

eletrônico com os seus dados, ou escolher aleatoriamente uma amostragem 

para ser conferida. De qualquer forma, apenas a exigência dessas informações 

já teria um enorme benefício de inibir atitudes fraudulentas, em função da 

expectativa do controle. Tal exigência passaria a constar como condição de 

pagamento para a próxima fatura da contratada, de forma análoga ao que 

acontece com os contratos de terceirização. 

 

30. Essa prática já se verifica nos contratos com agências de viagens firmados 

pela Caixa Econômica Federal, conforme informações obtidas em 



 

benchmarking realizado na estatal. No caso da Caixa, a conferência é feita 

manualmente pelo fiscal do contrato, item por item, ou seja, todos os bilhetes 

emitidos são conferidos na fatura da companhia aérea. Acrescente-se que o 

valor unitário do mesmo serviço de emissão/alteração/cancelamento de 

passagens aéreas pago pelo banco para a agência contratada no âmbito do DF 

é de R$ 28,00. 

 

31. Assim, propõe-se determinar ao órgão que promova a alteração contratual 

para incluir essa exigência para a contratada, utilizando-se das prerrogativas 

exorbitantes da administração pública nos contratos administrativos, com base 

nos arts. 58 e 67 da Lei 8.666/1993, que preceituam o seguinte: 

 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por 

esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades 

de interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

 

(...) 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

 

(...) 

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. 

 

§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.” 

(grifamos) 
 

Conforme se pode observar, a exigência de apresentação mensal das faturas emitidas pelas 

companhias aéreas à agência consolidadora não tem o condão de restringir a competitividade 

do certame, mas sim de instituir uma forma de fiscalização do uso de verbas públicas, como 

meio de impedir a prática de fraudes infelizmente contumazes no mercado de passagens 

aéreas. 

 



 

A apresentação da fatura gerada pelas companhias aéreas é recomendada pelo TCU para 

evitar o ocultamento de comissões que oneram os cofres públicos. Não se trata de impedir a 

participação de agências consolidadas, mas apenas certificar que o valor pago às companhias 

aéreas não foi majorado com comissões. 

 

O Comitê Olímpico Brasileiro já emitiu circular para as Confederações com esse 

entendimento, a saber: 

  

“Que tem sido grande a incidência de processos seletivos nos quais as empresas 

participantes têm apresentado propostas comerciais com preços mínimos ou 

irrisórios, como custo de R$ 0,01 (um centavo) por evento contratado, seja para 

aquisição de passagem ou reserva de hospedagem. 

  

No entanto, cumpre esclarecer que em muitos casos o ganho ocorre através de 

comissões, como as pagas pelas empresas aéreas, cobradas de forma oculta 

para o contratante, com todos os custos embutidos, prática esta condenada pelos 

órgãos de Controle. 

  

O Tribunal de Contas da União – TCU (Processo TC 034.147/2013-6), 

preocupado com a situação inadequada em relação às normas de gestão de 

recursos públicos, já se manifestou neste sentido, e recomenda que os referidos 

processos seletivos citem expressamente a necessidade de apresentação, mês a 

mês, das faturas emitidas pelas companhias aéreas, referentes às passagens 

aéreas compradas.  Este procedimento deverá condicionar o pagamento da 

próxima fatura da agência. Neste mesmo sentido, entendemos que esta exigência 

deve ser aplicada também as despesas de hospedagem.” 

 

Tal entendimento foi corroborado em julgados recentes do TCU: 

 

ACÓRDÃO 1584/2016 – PLENÁRIO 

 

“De forma similar ao precedente anterior, o e. relator, com a anuência do 

Plenário desta Corte, determinou ao Departamento de Polícia Federal que 

envidasse esforços no sentido de promover acordo com as empresas contratadas 

visando a aditar os contratos firmados em decorrência do certame, neles 



 

incluindo, como obrigação da contratada, a apresentação mensal das faturas 

emitidas pelas companhias aéreas referentes às passagens aéreas compradas 

pelo órgão.” (grifamos) 

 

ACÓRDÃO 554/2015 – PLENÁRIO 

 

“9.2.3. Caso seja realizada nova licitação para contratação dos aludidos 

serviços, inclua, no edital, cláusula com exigência de apresentação, mês a mês 

pela agência contratada, das faturas emitidas pelas companhias aéreas 

referentes às passagens aéreas compradas pelo órgão;” (grifamos) 

 

Desta forma, nada mais faz a CBDA além de acolher e colocar em prática as recomendações 

gerais do Plenário do TCU, reforçadas e exigidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) 

para as licitações específicas promovidas pela CBDA. 

 

Além disso, muito embora a Impugnante sustente que o Tribunal de Justiça de Pernambuco 

teria declarado como desarrazoada a mencionada exigência quando do julgamento do 

Agravo de Instrumento n° 0008381-90.2016.8.17.0000, a licitação em questão naquele 

recurso foi promovida com base em verbas repassadas pelo Ministério dos Esportes, ao passo 

em que o presente Processo de Seleção 001/2017 é fundado em repasses provenientes da Lei 

10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva).  

 

Conforme prevê o art. 56 da referida Lei, 85% (oitenta e cinco por cento) dos recursos 

financeiros captados são disponibilizados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que será o 

gestor da verba. Logicamente, a presente licitação promovida pela CBDA está diretamente 

vinculada às determinações do COB, que, por sua vez, deve colocar em prática os comandos 

do TCU, não sendo aplicável ao presente caso o entendimento meramente provisório fixado 

no mencionado Agravo de Instrumento, que ainda sequer teve seu mérito julgado.  

 



 

Assim, a dispensa de obrigatoriedade de apresentação de faturas da companhia aérea para o 

contrato como pretende a Impugnante é inadmissível, sob pena de ferir as recomendações 

do Plenário do Tribunal de Contas da União e do Comitê Olímpico Brasileiro. 

 

No caso de agências consolidadas, isto é, que fornecem passagens aéreas obtidas através de 

agência consolidadora, serão aceitas as demonstrações das aquisições mediante a 

apresentação de faturas emitidas pela(s) agência(s) consolidadoras(s), desde que reflitam os 

mesmos valores praticados pelas companhias aéreas e apresentados em conjunto com as 

faturas das companhias aéreas, para a devida conferência. A não apresentação desta 

documentação caracterizará descumprimento de obrigação contratual, sujeitando a empresa 

contratada às sanções legais e contratuais cabíveis. 

 

Desta forma, a impugnação aos referidos itens do edital e do Termo de Referência são 

inadmissíveis.  

 

Decisão 

 

A presente impugnação resta indeferida, nos termos da fundamentação acima. Ficam 

ratificadas todas as condições do edital e do Termo de Referência supramencionados, não 

havendo reabertura de prazos, inclusive mantendo-se os horários estabelecidos inicialmente.  

 

Cientes a Impugnante e os demais interessados no certame, mediante a divulgação desta 

decisão. 

 

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 2017. 

 

Vítor Ledertheil  

Pregoeiro 


