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DECISÃO  

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 106/2022 

 

Trata-se de impugnação interposta pela empresa AVANTE LICITAÇÕES 

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

22.935.232/0001–74, com sede na Av. Aminthas de Barros, 399 – Sala 08 – Jardim 

Ipanema – Londrina/PR, em face do Edital de Pregão nº 106/2022 desta Autarquia 

Municipal de Turismo Gramadotur, que tem como objeto a contratação de empresa 

para serviços pertinentes a montagem, execução, limpeza dos espaços e 

desmontagem de show pirotécnico e efeitos especiais do espetáculo Nativitaten, 

integrante da programação do 37º Natal Luz de Gramado e para o Show de 

Réveillon. 

 

Insurge-se a impugnante em relação ao prazo legal de publicação, sob o 

argumento de que o edital não respeita a legislação vigente, tendo em vista que o 

interregno entre a data aprazada para a abertura da sessão pública e a data da 

publicação da licitação é de exatamente 8 (oito) dias. No tocante a esse assunto, 

alega ainda que, conforme reiteradamente orienta o Tribunal de Contas da União, 

prazo mínimo de 8 (oito) dias somente será suficiente quanto a complexidade do 

objeto não demandar a necessidade de maior prazo. 

 

Ato contínuo, insurge-se quanto ao prazo para execução dos serviços, sob a 

alegação de que não há intervalo suficiente para obrigatória abertura, eventual prazo 

para regularização e documento de ME/EPP, prazo obrigatório para recursos e 

contrarrazões, além do necessário prazo para decisão, somado o prazo para 

assinatura do contrato que deve ser somado também ao prazo de apresentação e 

avaliação da amostra e demais obrigações. Ainda, afirma que a condução do pregão 

“à toque de caixa” evidenciará eventual tentativa de favorecimento. 

 

Assim, conforme a impugnante, há ilegalidade flagrante nos prazos 

delimitados pelo edital e os prazos indicados no projeto básico, não contemplam a 

somatória dos prazos legais somados aos prazos estabelecidos no próprio edital. 
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Em relação a estrutura, a impugnante afirma que há ausência de descrição do 

que deve ser usado, se será em terra ou flutuante. Ainda, que o Edital menciona 

“pontos fixados dentro da água e em estrutura em formato de roda no Chafariz”, não 

contemplando no projeto técnico qualquer indicação de local ou mesmo qualquer 

menção a esses itens. Destaca ainda que não há na planta, nenhuma referência à 

“roda e chafariz”, comprometendo o entendimento e o dimensionamento da proposta 

dos licitantes. 

 

O projeto básico cita que não serão permitidos uso de estruturas ou qualquer 

elemento fora dos padrões definidos no projeto técnico. Contudo, esse item contraria 

por completo a legislação, tendo em vista que, mesmo contendo tal previsão, não se 

verifica no Projeto Básico ou em qualquer outro ponto do Edital nenhum tipo de 

estrutura definido, ausência que deve ser suprida para garantir a legalidade do 

certame. 

 

Por fim, o edital não indica o local para disparo do réveillon no projeto além de 

que, é impossível a apresentação adequada de proposta para um show dessa 

magnitude, sem lista de material completa, que deve estar adequada à legislação. 

Ou seja, há uma nulidade absoluta no item, uma vez que exige amostra para o 

Nativitaten e para o show de réveillon, porém não oferece nenhuma especificação de 

material para réveillon. O Edital foi lançado para essa finalidade, sem especificação 

de materiais, o que é inviável para a atividade em questão. 

 

Como o processo em questão não é uma licitação por técnica e preço, logo, 

para a correta elaboração da proposta as licitantes devem ter acesso à todas as 

informações necessárias à formatação da proposta de preços, conforme determina a 

legislação. 

 

Passando-se à análise das alegações trazidas pela impugnante, em relação 

ao prazo legal de publicação, tem-se que há correntes doutrinárias divergentes 

quanto a problemática do dia em que a licitação pode ser aberta. Assim, a autarquia, 

através da ordem de serviço 001/2022, emanada no dia 11 de abril de 2022, dispôs 

que: 
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Superada a questão do prazo legal de publicação, passa-se à análise dos 

prazos para a execução dos serviços. Em consulta às diretorias envolvidas e em 

conformidade com a orientação jurídica, os prazos correm de forma concomitante, 

sendo que se tratam de datas que podem ser alteradas mediante justificativa 

fundamentada e aceita pela Autarquia. Ainda, a empresa vencedora poderá sugerir 

cronograma diferente, desde que aceito pela Gramadotur e que o os espetáculos 

pirotécnicos aconteçam nos dias programados. 

 

A impugnante faz acusação gravíssima de que a celeridade no andamento do 

processo evidenciará eventual tentativa de favorecimento.  No entanto, a celeridade 

no andamento do processo está amparada no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o qual 

estabelece: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

... 

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 

a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) (Vide ADIN 3392) 

...” 

 

Não obstante, ao contrário dos demais órgãos públicos convencionais, a 

Autarquia Municipal de Turismo Gramadotur trabalha para realizar eventos públicos, 

os quais têm data certa para iniciar. 

 

Desconsiderar o princípio constitucional da celeridade processual acarretaria 

prejuízos ao bom andamento, funcionamento e execução dos serviços precípuos da 

Autarquia. Portanto, o único favorecimento que se vislumbra com a celeridade no 

andamento do processo é o interesse público.  

 

Quanto à estrutura a ser utilizada, esclarece o setor técnico da autarquia que 
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o fato de a estrutura ser fixa ou flutuante é indiferente, desde que ofereça a máxima 

segurança para o evento. Contudo, destaca que, conforme informações contidas no 

projeto básico e no projeto técnico, a empresa deve avaliar a melhor estrutura para 

colocação do seu equipamento uma vez que se trata de um lago e a posição dos 

fogos é dentro da água. 

 

Quanto ao réveillon, o local para disparo será na cidade de Gramado, por 

óbvio, provavelmente no centro da cidade. Quanto aos tipos de fogos para o 

Réveillon não foram definidos pois entende-se que, empresas especializadas em 

espetáculos deste porte, poderão indicar os tipos possíveis com propriedade e com 

a qualidade necessária à um espetáculo com 8 minutos de duração, contínuo, 

colorido, modelos variados etc. conforme consta no projeto básico, mediante 

amostra. 

 

Destaca-se que os pontos atacados não maculam a legalidade do instrumento 

convocatório e não será impedimento para que a Autarquia consiga atender o 

objetivo maior, que é o interesse público, com a contratação de empresa qualificada 

para a prestação dos serviços pela melhor oferta. 

 

Ante o exposto, pelos fatos aqui discorridos, CONHEÇO a impugnação, uma 

vez que apresentada tempestivamente e com base no disposto na legislação 

pertinente, mostrou-se que o Edital não burla os princípios da legalidade, da 

publicidade e da isonomia, muito menos restringe o caráter de competição do 

certame, nem impede a formulação correta de propostas. Desnecessário, por 

conseguinte, medidas com fins de saneamento. Portanto, desnecessário o 

afastamento ou correção de seu texto para atender o ora reclamado pela 

Impugnante, mantendo-se, inclusive, a confirmação da data de abertura da licitação 

agendada para o dia 13 de outubro de 2022. 

Gramado, 11 de outubro de 2022. 

 

 

ROSA HELENA PEREIRA VOLK 

Presidente 
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