
 

 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISÃO PESQUISAS DE OPINIÃO EIRELI ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.331.137/0001-78, com sede à Avenida Sul Brasil, nº 156 – sala 

204, Centro, Maravilha/SC, por meio de sua sócia-proprietária, Sra. FERNANDA BURATTO, brasileira, 

solteira, advogada, inscrita no RG sob nº 5.865.067, e portadora do CPF sob nº 075.537.219-05, 

residente e domiciliada à Rua Wendelino Scherer, nº 1080, bairro Jardim América II, Maravilha/SC, 

vêm, respeitosamente, pelo seu advogado que esta subscreve (procuração anexa), com fundamento no 

Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e item 8.1 e seguintes do Edital do Pregão Eletrônico nº 

076/2021, interpor:  

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

 

1 - DOS FATOS 

 

Foi publicado o Edital do Pregão Eletrônico nº 076/2021, Tipo Menor Preço, 

pela Autarquia Municipal de Turismo GRAMADOTUR, com a realização do referido certame no dia 

12.11.2021 com a abertura dos envelopes a partir das 08h30min, sendo realizado por meio do Portal 

Eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, tendo o respectivo Pregão o objeto de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PÚBLICO 

PARA O 36º NATAL LUZ DE GRAMADO QUE OCORRERÁ DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ 30 E 

JANEIRO DE 2022, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS NO PROJETO BÁSICO, CUJO PROCESSO 

E JULGAMENTO SERÃO REALIZADOS DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA SUPRA REFERIDA 

LEI.  

 

Contudo, o referido Edital determina que o prazo para a protocolização de 

impugnações é até 3 dias antes da hora e data fixada para abertura da sessão pública, o que contraria 

o disposto no art. 41, §2º da Lei nº 8.666/1993. 



 

 

 

 

Ainda, no item 6.3.6, alínea “a”, o Edital solicita que as empresas apresentem 

além dos documentos exigidos por meio de Lei, atestado de capacidade técnico operacional de que a 

empresa exerceu os seus serviços em eventos com público mínimo de 1.000 (mil) pessoas.  

 

Tal exigência fere princípios administrativos e dispositivos legais atinentes a 

matéria, ao passo que limita a participação e concorrência de diversas empresas que, embora tenham 

realizado serviços com mais de 1.000 (mil entrevistas), não as tenha realizado em eventos. 

 

Dessa forma, requer-se seja sanado tais vícios a fim de que seja retificada a 

data de protocolização de impugnações, bem como seja possibilitada a participação de empresas que 

tenham efetuado serviços de pesquisa com mais de 1.000 pessoas, mas que não seja restrito a 

eventos. 

  

2 - DO DIREITO 

 

2.1 – Do prazo legal para julgamento da impugnação ao Edital 

 

O respectivo Edital de licitação deve prever o prazo para protocolização das 

impugnações interpostas em consonância com o prazo previsto na legislação pátria. 

 

O Artigo 41 da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/1993 prevê em seu § 2º o 

prazo legal para interposição da impugnação pelo licitante, in verbis: 

 

“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  

[...] 

§ 2º - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 

anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a 

abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou 

concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 

esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.” 

(grifei) 

 

Assim podemos verificar que o prazo previsto no item 8.1 do Edital de licitação 

está destoando da Legislação Federal concernente ao assunto, haja vista que tal disposição do edital 

fixa o prazo para a protocolização do pedido é até 3 (três) dias úteis antes, devendo ser até 2 (dois) 

dias úteis antes da abertura dos envelopes. 

 



 

 

 

 

Portanto, deve ser corrigido tal prazo disposto no edital, com a devida 

retificação do mesmo, bem como este prazo seja aplicável a presente impugnação.   

 

2.2 – Da violação aos princípios constitucionais e administrativos 

 

É cediço que os princípios do direito administrativo estão discriminados 

especificamente no artigo 37 da Constituição Federal, que estipula o seguinte:  

 

“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.” (grifei) 

 

Além disso, na legislação esparsa também há menção a princípios nos quais a 

administração devem fundamentar e orientar suas decisões, como, por exemplo, na Lei Geral de 

Licitações e Contratos (Lei 8.666/93), que menciona:  

 

“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.” (grifei) 

 

Não bastasse, o art. 37, inciso XXI da CFRB/88, assim determina: 

 

“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:  

[...] 

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 técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 

das obrigações.” 



 

 

 

 

 

In casu, ao exigir atestado de capacidade técnica, restrito a prestação de 

serviço de pesquisa realizado em eventos e com quantidade mínima de 1.000 (mil) entrevistas, a 

Autarquia violou o principio da impessoalidade, haja vista que não está aplicando os dispositivos legais 

de forma isonômica para todos os concorrentes. 

 

A exigência de atestado de capacidade técnica é uma das prerrogativas da 

Administração Pública para que se tenha o mínimo de respaldo da empresa que irá assumir a realização 

do serviço, obra ou fornecimento de bens. 

 

Contudo, ao limitar a quantidade de entrevistas (1.000), o local de realização 

(eventos), a Administração Pública despreza o poder de concorrência entre as empresas de pesquisa.  

 

Há de se ponderar que a pesquisa realizada em eventos em nada se difere da 

pesquisa realizada nas ruas, nas residências, via totem, via online e via telefone. Dessa forma, se a 

empresa comprovar que possui estrutura e capacidade técnica-operacional para a realização de 

pesquisas com públicos maiores de 1.000 entrevistas, já se comprova a sua aptidão técnica.  

 

O fato da coleta de dados ser realizada em eventos é uma exigência deveras 

específica que restringe, limita e anula a concorrência entre os licitantes.    

 

Dessa forma, ao exigir o referido atestado de capacidade técnica no presente 

certame, a Autarquia limita o poder de concorrência, despindo-se de qualquer vestígio de 

competitividade, que é seu elemento intrínseco, consoante a regra contida no art. 37, inciso XXI, da 

CRFB/88, que assegura "igualdade de condições a todos os concorrentes". 

 

Para Toshio Mukai, o princípio da competitividade é "[...] tão essencial à 

matéria que, se num procedimento licitatório, por obra de conluio, faltar a competição (ou oposição) 

entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, posto que esta é sinônimo de competição." (Curso 

avançado de licitações e contratos públicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000. p. 09/10).   

 

Marçal Justen Filho reforça nesse particular: 

 

“A licitação busca realizar dois fins, igualmente e relevantes: o princípio da 

isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. Se prevalecesse 

exclusivamente a ideia da "vantajosidade", a busca da "vantagem" poderia 

conduzir a Administração a opções arbitrárias ou abusivas. Enfim, poderia 

verificar-se confusão entre interesses primários e secundários da 

Administração. 



 

 

 

 

 

É certo que a Administração deverá obter a proposta mais vantajosa. Mas 

selecionar a proposta mais vantajosa não é suficiente para validar a licitação. 

A obtenção da vantagem não autoriza violar direitos e garantias 

individuais. Portanto, deverá ser selecionada a proposta mais vantajosa, mas 

além disso, têm de respeitar-se os princípios norteadores do sistema jurídico, 

em especial o da isonomia. Por mais vantajosa que fosse a proposta 

selecionada, não seria válida licitação que violasse direitos e garantias 

individuais.” (Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. 

ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 43). 

 

Destarte, evidenciado, no caso concreto, que a exigência contida no certame 

se da às margens das disposições legais, por transgressão aos princípios norteadores da licitação, 

imperioso que se reconheça a ilegalidade da exigência contida no item 6.3.6, alínea “a”, de 

“apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, de que executou, satisfatoriamente, serviços de pesquisa de público em eventos com público 

mínimo de 1.000 (mil) pessoas, tendo ainda que constar o endereço, o período e o nome do 

evento/serviço”, bem como seja determinado o adiamento da sessão de julgamento haja vista o prazo 

para resposta pelo Pregoeiro determinado no item 8.2 do Edital. 

 

3 - DOS REQUERIMENTOS  

 

Ante o exposto, requer a Vossa Senhoria: 

 

a) A retificação do Edital licitatório a fim de: 

a¹) retificar o prazo para a interposição de impugnações, contido no item 8.1 

do Edital, para até 2 (dois) dias antes da abertura dos envelopes em atendimento ao disposto no art. 

41, §2º da Lei 8.666/93, bem como aplicar tal prazo a presente impugnação; 

a²) exigir atestado de capacidade técnica de serviços de pesquisa realizada 

com público superior a 1.000 (mil) pessoas, sem restringir ao local de realização das entrevistas. 

 

b) O deferimento do adiamento da sessão de licitação haja vista o prazo para 

resposta pelo Pregoeiro determinado no item 8.2 do Edital.  

 

Maravilha/SC, 10 de novembro de 2021. 

      

Nestes termos, 

 

Pede deferimento. 



 

 

 

 

 

João Carlos Pereira 

Advogado OAB/SC 24.682 

 

Fernanda Buratto                              Daniela de Oliveira 

Advogada OAB/SC 50.642                                           Advogada OAB/SC 50.842 

 



 

  



 

  



 

 

  



 



 

 

 




