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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE GUAPORÉ/RS. 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07/2022. 

 
 

ESTEL ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, devidamente inscrita no CNPJ n.º 82.144.338/0001-81, situada à Rua 

José Quirino, 147, Bairro São João, Itajaí/SC, através de seu representante legal 

ao final qualificado e assinado vem respeitosamente à presença de V. Senhoria, 

com fulcro no art. 41, §2º da Lei 8666/93 tempestivamente apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

I – DA SÍNTESE DOS FATOS  

 
O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, pessoa jurídica de 

Direito Público interno, estabelecida na Av. Sílvio Sanson, 1135, na cidade de 

Guaporé – RS, através de seu Prefeito Municipal, Sr. Valdir Carlos Fabris, no 

uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 8.666/93, e 

suas alterações, torna público o presente Edital aos que virem ou dele 

tomarem conhecimento que se encontra aberta a Licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO 

TÉCNICO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE E ELABORAÇÃO DE 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 04 (QUATRO) 

NOVAS SUPERESTRUTURAS DE PONTES E ELABORAÇÃO DE 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DE 02 (DUAS) PONTES COMPLETAS 

(INFRAESTRUTURA,MESAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA). 

A empresa impugnante demonstra interesse em participar 

do certame, todavia, de posse do referido edital, em análise minudente aos 
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termos do presente certame constatou-se a existência de irregularidades. E 

entende que as exigências contidas em alguns itens do edital violam os 

princípios norteadores da licitação pública, uma vez que restringe de forma 

significativa o número de participantes na licitação. 

Sendo assim, REQUER que seja conhecida a 

Impugnação para sanar as irregularidades do instrumento convocatório, em 

obediência à legislação e princípios aplicáveis. Segue os fundamentos que 

justificam a presente impugnação: 

 
I- DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

A impugnante possui interesse em participar do certame, 

todavia, consta no edital no item 6.3. HABILITAÇÃO TÉCNICA subitem b) que: 

Deverá ser realizada visita técnica por todos os profissionais 
que estarão envolvidos diretamente neste escopo de trabalho 
em atendimento ao Projeto Básico em anexo. Obs.: A visita 
técnica deverá ser agendada na Secretaria Municipal de 
Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
fone: (54) 3443-6353, sendo que a mesma, deve ser realizada 
com o acompanhamento do responsável do Município, no local 
da obra, até 72 horas antes da abertura da licitação. (grifo 
nosso) 

Deste norte, a Lei de Licitações autoriza que a 

Administração exija a realização de visita técnica pelo licitante como requisito 

de qualificação. Isso se afere a partir da leitura do art. 30, inciso III da Lei 

n°8.666/93, que dispõe:  

“A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: 
(…) III – 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”. (grifo 
nosso) 

Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência 

editalícia quando não permite apresentar em substituição ao atestado de visita 

técnica a declaração de pleno conhecimento do local, frisa-se substituição 

esta presente nos editais do Brasil inteiro, visto que limita o universo de 

competidores, uma vez que ainda solicita que seja realizada POR TODOS OS 

PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NESTE 
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ESCOPO DE TRABALHO, além disso é obrigatório que ela ocorra pelo 

responsável técnico da licitante o que acarreta ônus excessivo aos 

interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado 

para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja 

legal, é imprescindível a demonstração da indispensabilidade de sua 

realização para a perfeita execução do contrato.  

Inclusive, esse raciocínio está em consonância com o 

disposto no art. 37, inciso XXI da Constituição da República, que reputa como 

legítima apenas as “exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.  

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de 

que: 

“Somente pode ser exigida a visita técnica em casos 
excepcionais, isto é, nas situações em que a complexidade ou 
natureza do objeto a justifiquem. Sendo que, quando não for 
essa a situação concreta, mostra-se suficiente a simples 
declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das 
condições de prestação dos serviços. (grifos nossos) 

Resta claro, que a impugnante, assim como as demais 

empresas, possuem envergadura e são capaz de atender diretamente o edital, 

e apresentar, a partir de disputa honesta de preços, o menor valor para custeio 

das despesas necessárias à realização do objeto. Porém, a atacada condição 

fulmina qualquer possibilidade de todas elas participarem do certame, de 

imediato e injustamente. 

Logo, tal exigência de atestado de visita técnica, no ato 

da licitação não é razoável, é dispensável e desproporcional, como indicado 

pelo TCU no Acordão n°906/2012 – Plenário, devendo ser extirpada do corpo 

do ato convocatório, sob pena de manutenção da inconstitucionalidade e 

ilegalidade do ato. Senão vejamos: 

“Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios 
cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao 
local das obras quando, por sua limitação de tempo e em face 
da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco 
acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a 
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obra/serviço, de maneira a preservar o que preconiza o art. 3ª 
caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a 
declaração do licitante de que conhece as condições locais 
para a execução do objeto”. (grifo nosso) 

Ainda a este respeito, o Tribunal de Contas da União, no 

Acórdão 1955/2014, disse o seguinte: 

“É irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação 
em licitação, a não ser quando for imprescindível o 
conhecimento das particularidades do objeto e acompanhada 
de justificativa, sendo suficiente a declaração do licitante de 
que conhece as condições locais para a execução do objeto.” 
(grifo nosso) 

Ou seja, em outras palavras, o TCU entende que a 

obrigatoriedade da visita técnica não pode ser colocada no edital, sendo, 

portanto, ponto facultativo para os licitantes decidirem ir ou não conhecer as 

condições de execução do serviço. 

Frisa-se que, não há no instrumento convocatório 

justificativa prévia de que a visita técnica é indispensável para a plena 

execução do objeto. 

 É preciso reconhecer que a referida exigência limita o 

universo de competidores, uma vez que acarreta ônus excessivo aos 

interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado 

para o cumprimento do objeto.  

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de 

que somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, 

nas situações em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem. 

Sendo que, quando não for essa a situação concreta, mostra-se suficiente a 

simples declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das 

condições do local da prestação dos serviços. 

Douta comissão, como exposto, a licitação visa permitir a 

participação do maior número possível de pretendentes a contratar com a 

Administração Pública, em um processo seletivo que lhes permita igualdade de 
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condições, fazendo com que o Poder Público possa pactuar com aquele que lhe 

ofereça melhores condições técnicas e econômicas, com a segurança exigida.  

E sendo a habilitação de caráter documental do 

procedimento licitatório, que tem por finalidade específica de aferir as condições 

pessoais dos interessados em contratar com a Administração, verificando se 

esses reúnem condições jurídicas, fiscais, técnicas e econômico-financeiras de 

executar o objeto pretendido e se cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 

7o da Constituição Federal, ou seja, a prova do atendimento das condições 

fixadas no instrumento convocatório como necessárias à execução do objeto é 

feita mediante a apresentação de documentos.  

Visto que, para a Administração o que interessa é a 

execução de um dado objeto, para tanto, á limites nas exigências de habilitação, 

que apenas podem ser feitas exigências indispensáveis à execução do objeto 

do contrato. 

No caso em tela, a restrição da visita técnica obrigatória 

é incompatível com a presente licitação. Ou seja, com essa exigência o edital 

ensejará uma violação evidente ao princípio da igualdade, uma vez que 

restringirá demasiadamente o número de licitantes que participará do certame, 

o que, obviamente prejudicarão os interesses da Administração. Nesse 

diapasão, é sabido que quaisquer decisões contrárias aos princípios, dos quais 

se deve observância, não se pode considerar mera inconveniência e sim uma 

ilegalidade. Entretanto, há uma  afronta aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao interesse público de buscar a proposta mais 

vantajosa para a Administração, como prevê o artigo 3.º, §1.º, inciso I da lei 

8666/93 abaixo referido:  

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração 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.  
  
§ 1º É vedado aos agentes públicos:  
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
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competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato; (grifo nosso). 
 

Portanto, o Administrador Público exigir no item 6.3 o 

atestado de visita obrigatório, e ainda por TODOS responsável técnico 

envolvidos é desproporcional, de maneira a violar o ordenamento jurídico.Tal 

exigência frustra o caráter competitivo e de igualdade, estabelacendo 

preferência para empresas que estejam localizadas mais próximas a 

Guaporé/RS. 

Qualquer desvio desse rumo, que vise ou venha a limitar o 

universo de participantes e, conseqüentemente, a livre concorrência, caracteriza 

infração à ordem econômica, com exigências ilegais ou desnecessárias, que 

prejudiquem a participação de concorrentes que têm condições de executar o 

objeto do concurso, infringem a ordem econômica, em virtude do prejuízo à livre 

concorrência, ainda que apenas potencial.  

 O Tribunal De Contas Da União, em sintonia com o 

mencionado dispositivo, afasta a legitimidade de cláusulas que venham, de 

qualquer forma, restringir a competitividade ou a eventual disputa entre as 

empresas potencialmente aptas a preencher a necessidade administrativa:  

  
 “(...) 15.Oportuno frisar que a referenciada Decisão nº 663/2002 - 
Plenário não adentrou no mérito de possíveis inconstitucionalidades 
materiais insculpidas no Decreto 2.745/98. Assim, como já deliberado 
por meio do Acórdão 1329/2003 - Plenário, esta Corte já alertou à 
Petrobras acerca das implicações do descumprimento de preceitos 
legais e constitucionais, ex vi do item 9.6 daquele decisum, a saber: 
“9.6. alertar à Petrobrás que os procedimentos licitatórios 
discricionários que não atenderem aos princípios constitucionais 
da publicidade, isonomia, igualdade, imparcialidade e implicarem 
restrição ao caráter competitivo, ao serem apreciados pelo 
Tribunal, poderão resultar em multas, responsabilidade solidária 
dos administradores por danos causados ao erário, anulação dos 
certames licitatórios e respectivos contratos, bem como o 
julgamento pela irregularidade das contas;(...)”. 
 

Ademais, como já é sabido, a determinação constitucional 

afastou a aplicação da regra de legitimidade dos atos administrativos. Se apenas 

são válidas as exigências mínimas necessárias, cabe à Administração Pública 
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comprovar, em caso de dúvida, que a exigência adotada satisfaz a limitação 

constitucional.  

Sendo assim, caso seja mantida a obrigação ora 

mencionada, ficará irremediavelmente restrita a competitividade, com ferimento 

direto ao artigo 3.º, §1.º, inciso I da lei 8666/93 já mencionado nesta impugnação, 

e mantendo-se as exigências editálicia aqui combatidas estará essa Douta 

Comissão favorecendo demasiadamente determinadas empresas em 

detrimento de outras, aptas a executar os serviços objeto do Edital de Licitação.  

Optar por manter a solicitação ensejará uma violação 

evidente ao princípio da igualdade, uma vez que restringirá demasiadamente 

o número de licitantes que participará do certame, o que, obviamente 

prejudicarão os interesses da Administração. 

Exigências desarrazoadas não podem ser legitimadas 

sob o argumento de que a Administração necessita de segurança maior do 

que a efetivamente necessária à execução do objeto a ser contratado, sob 

pena de ofensa ao texto constitucional, que autoriza apenas o mínimo de 

exigências, sempre alicerçadas em critérios razoáveis. 

Ora nobre Comissão, é relevante destacar que o 

instrumento convocatório deve se abster de incluir cláusulas e exigências 

desnecessárias à finalidade da contratação, bem como aquelas que frustrem 

o caráter competitivo do certame.  

A inobservância da norma e do principios basilares 

torna a licitação irremediavelmente viciosa, pois frustra o intuito do legislador 

que, ao criá-la, assegurou a isonomia do acesso e a competitividade do 

certame. Neste sentido cabe destacar a lição de Marçal Justen Filho: 

“A Administração apenas está autorizada a 
estabelecer exigências aptas a evidenciar a 
execução anterior de objeto similar. Vale 
dizer, sequer se autoriza exigência de objeto 
idêntico” (Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 12ª ed., Dialética, 
2008, p. 431/432).(grifo nosso) 

 
As divergências impostas é medida extremamente 

restritiva à participação de interessados, cuja consequência direta será 
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reduzir a participação das empresas que, possuem capacidade técnica para 

prestação de todos os serviços licitados. 

Vale ressaltar que, a visita obrigatória é medida 

excessiva, sem que isso proporcione qualquer vantagem à Administração 

Pública, o que a torna desproporcional. E consequência inexorável foi a 

criação de vantagens a poucos e determinados licitantes, sem qualquer 

permissivo legal. 

Pelo exposto, constata-se que há limites legais bastante 

rígidos a serem seguidos pela Administração no momento de definir os 

requisitos da na fase de habilitação. Esse fato dificulta a seleção de empresas 

verdadeiramente aptas a cumprir o objeto contratual com a qualidade que se 

espera.  

Com o intuito de compatibilizar a segurança da 

Administração na boa execução contratual e a ampla participação no certame 

licitatório, entende-se que se deve restringir as exigências, na fase de 

habilitação, àquilo que for estritamente necessário e inserir nas obrigações 

da contratada determinados requisitos desejáveis, mas que não puderam ser 

demandados na fase de habilitação técnica. 

 Assim, será possível atribuir encargos que onerarão 

apenas o vencedor da licitação e não a universalidade de interessados a 

competir no certame. Destarte, parece evidente que o instrumento 

convocatório merece revisão a fim de evitar restrições ao caráter competitivo 

no caso vertente, com a alteração da exigência que restringe imotivadamente 

a salutar competitividade no certame. 

 

II- DOS PEDIDOS 

 
Diante do exposto, requer sejam acolhida a presente 

Impugnação, nos pontos ora explanados, que merecem alterações, de forma 

a afastar as exigências abusivas e ilegais contidas no Edital, com a correção 

necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade 

que macule todo o procedimento que se iniciará.  

Permitindo a substituição ao atestado de visita técnica 
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pela declaração de pleno. 

Tendo em vista que a sessão pública está designada para 

15/08/2022, requer, ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, 

adiando- se a referida sessão para data posterior à solução dos problemas ora 

apontados. 

Caso contrário, há o iminente risco de todo processo 

licitatório ser considerado inválido, sustentados os equívocos no edital ora 

apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, incluindo 

avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 
 
 

Itajaí/SC, 05 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 

_________________________ 
ESTEL ENGENHARIA LTDA 
Sérgio Luiz do Amaral Lozovey  
CPF nº 401.514.339-68  
Representante Legal 
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