
AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ 

- AMFRI. 

 

Processo Nº 08/2019 
Pregão Presencial Nº 02/2019 
Setor: Departamento de Compras e Licitações 
 
 

RAFAEL RAMOS ALBANEZ, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SC nº 54.563, com 

endereço na Avenida Coronel Marcos Konder, 1207, sala 62, Centro, Itajaí/SC, CEP 88303-901, vem, 

com fundamento no art. 41, §2º, da Lei 8.666/93, oferecer IMPUGNAÇÃO ao Edital de Licitação pelas 

razões abaixo aduzidas: 

 

A) DOS FATOS: 

 

No dia 11/03/2019 foi publicado o Edital de Licitação do tipo “maior percentual de 

desconto” sendo devidamente registrado sob o nº 08/2019 e pregão presencial de nº 02/2019 pela 

Licitante CITMAR, representada por seu Diretor Executivo, Sr. Célio José Bernardino, com designação 

do certame para o dia 25/03/2018 às 09:15h para o limite máximo para a entrega das propostas e às 

09:30h para a abertura das propostas, após o término do credenciamento, a ser realizado na Sala de 

Reunião da Comissão de Licitação da CITMAR., tendo por objeto o registro de preço e contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens para o fornecimento de 

passagens aéreas, nacionais e internacionais, e correlatos nos termos do anexo I: 

 

ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR 

ESTIMADO 

PERCENTUAL 

MÍNIMO DE 

DESCONTO 

01 01 UN Prestação de 

serviços de 

reserva, 

emissão, 

marcação, 

cancelamento, 

remarcação, 

seguro e 

fornecimento 

de passagens 

aéreas 

nacionais e 

internacionais, 

R$ 

150.000,00* 

5,00% (cinco 

vírgula zero por 

cento) 



conforme 

anexo I. 

 

• Os valores acima são estimativos, podendo variar para mais ou para menos.  

 

Foi apresentada como justificativa o fornecimento de passagens aéreas nacionais e 

internacionais para membros do Colegiado de Turismo, Diretoria e Colaboradores do CITMAR para 

eventos e reuniões externas, visando a promoção e a divulgação da região turística da Costa Verde e 

Mar, com prazo de validade de 12 (doze) meses. Todavia, não foram apresentados estudos ou cálculos 

técnicos que justifiquem o valor licitado. Frisa-se que nem tampouco foi apresentada planilha de destinos 

e eventos que englobariam o serviço contratado dentro do prazo determinado pelo Edital. Desta forma 

o edital publicado apresenta irregularidades que afrontam às normas que regem o procedimento 

licitatório e os princípios da Administração Pública, como será demonstrado. 

 

B) DOS FUNDAMENTOS: 

 

É através do procedimento administrativo denominado licitação que a Administração 

Pública objetiva selecionar a proposta mais vantajosa para a aquisição de bens e serviços, denominados 

objeto, mediante contratação de seu interesse. Ao final deste procedimento estabelecer-se-á o vínculo 

negocial entre os interessados em contratar com o Ente Público, os quais disputarão de forma igualitária 

tal mister. O procedimento licitatório, como processo administrativo que é, compõe-se de fases, ou 

como afirma o professor Hely Lopes Meirelles (1999, p. 246), “desenvolve-se através de uma sucessão 

ordenada de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes”. 

 

O objeto da licitação, ou seja, aquilo que vai ser contratado, adquire contorno especial, 

uma vez exigir especificação de forma clara, objetiva, convenientemente definida em edital afim de que 

os licitantes possam atender fielmente ao desejo do Poder Público, buscando exonerar as partes 

contratantes de descontentamentos e insatisfações, impedindo incertezas quanto à ideal formatação do 

objeto a ser contratado e, principalmente, evitar que a Administração Pública sofra qualquer prejuízo, 

bem como que o dinheiro público investido seja bem empregado. 

 

A Administração Pública define seu objeto na fase interna do procedimento licitatório, 

onde define o que pretende contratar, seja aquisição de bens ou de serviços. No presente caso, a 

aquisição de serviços. Definir o objeto a ser licitado não é tarefa fácil ao Administrador. A Lei nº 

8.666/93, em seus artigos 14, 38, caput e 40, inciso I, dispõe que o objeto da licitação deve ser 

caracterizado de forma adequada, sucinta e clara, além de que deve ser descrito de forma a traduzir a 

real necessidade do Poder Público, com todas as características indispensáveis, afastando-se, 

evidentemente, as características irrelevantes e desnecessárias, que têm o condão de restringir a 

competição. Assim posto, é simples raciocinar que a imprecisão do objeto a ser licitado poderá levar 



todo o esforço de um procedimento à nulidade, redundando em discussões entre licitantes e Poder 

Público, que poderão redundar em processos judiciais intermináveis, fazendo com que o desejo quanto 

ao bem ou serviço pretendido pela Administração Pública fique postergado no tempo, de forma difusa 

e abraçada ao cepticismo. 

 

No presente caso em análise, verifica-se que foi estipulado como objeto do certame 

licitatório a contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais para 

divulgação da região da Costa Verde e Mar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com 

a ressalva de que o valor é estimado, não trazendo o edital qualquer parâmetro ou estudo técnico 

utilizado para chegar ao referido valor, deixando a Administração Pública claramente sujeita ao prejuízo 

ao seu erário. A metodologia apresentada para o tipo de licitação, considerando-se o valor da outorga 

pela concessão, torna incerto o valor total da operação e não favorece a Administração. 

 

É que, em virtude de o ônus da execução do objeto ser toda da futura concessionária, 

inclusive no que tange à arrecadação, o valor da outorga que cabe ao Poder concedente, encontra-se 

totalmente vinculado ao interesse da concessionária em prestar adequadamente o serviço. Imagina-se 

que para a elaboração de um Edital desse valor a concedente tenha elaborado uma estimativa a respeito 

da viabilidade econômica do serviço a ser prestado. Entretanto, não se verifica na documentação relativa 

ao edital em análise a existência de qualquer estimativa que justifique a fixação deste valor, sobre o qual 

deverão se vincular as propostas, para considerar, ao final, a melhor proposta apresentada ao ente 

público. 

Nesta linha de raciocínio dispõem os artigos 54, §1º e 55, caput, e III, da Lei 8.666/93, 

acerca das condições inarredáveis de formalização e execução dos contratos administrativos oriundos 

de licitações públicas, nos termos que seguem: 

 

“Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

as disposições de direito privado.  

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em 

cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos 

da licitação e da proposta a que se vinculam. 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:  

[...]; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, 

os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 

pagamento;” 

 

Estas são condições elementares para a formalização dos contratos administrativos 

oriundos de licitações públicas. O legislador teve a cautela necessária para evitar que a Administração 

Pública sofra eventuais danos causados pelo próprio administrador, como é o presente. É elementar que 

se considere um valor certo e pré-definido para a outorga de um serviço público a terceiro, 

proporcionando-se à Administração maior segurança na prevenção de riscos ao seu erário. Entretanto, 



a ausência de um parâmetro e estudo técnico para justificar o valor, aparentemente realizado às escuras, 

insegura a contratação, eis que o valor total a ser contratado demonstra-se demasiadamente elevado para 

um período apenas de 12 (doze) meses. No mínimo, a definição do objeto do presente edital 

obrigatoriamente deveria ser acompanhada das datas e itinerários dos destinos que englobariam estas 

passagens aéreas para a divulgação da Costa Verde e Mar, uma vez que supõe que já estejam definidos. 

 

Aliado a isto está o fato de que no valor se encontram calculadas tarifas de remarcação e 

cancelamento de passagens aéreas, notoriamente elevadas, o que por si só torna evidente a imprecisão 

do objeto da licitação. No cotidiano, algo planejado ou marcado com antecedência não necessita de 

cancelamento ou remarcação, ainda mais quando se envolve a administração pública, onde as presenças 

podem ser substituídas, e, principalmente, quando se utiliza o dinheiro público do contribuinte e dos 

Municípios, visto que a contratação com antecedência visa justamente evitar cancelamentos ou 

remarcações, os quais são vinculados a tarifas extremamente custosas pelas companhias aéreas e, assim, 

preservar o erário público. 

 

Ao se definir de forma correta um objeto a ser licitado, não somente a Administração 

beneficia-se dos resultados ao final, quando de sua entrega, porém, principalmente o licitante, pois lhe 

possibilitará sua perfeita compreensão e quantificação das propostas para a contratação almejada. Desta 

forma, ausentes os critérios objetivos elementares de definição do presente objeto da licitação, quais 

sejam parâmetros, estudos técnicos, destinos, quantidade de pessoas, o edital de licitação registrado sob 

o nº 08/2019 e pregão presencial de nº 02/2019 demonstra-se contrário às normas previstas pela Lei 

8.666/93 (Lei de Licitações), razão por que deve ser declarado nulo de pleno direito, e também em 

respeito aos princípios constitucionais que regem a administração pública. 

 

C) DO REQUERIMENTOS: 

 

Isto posto, requer seja a presente impugnação julgada procedente a fim de declarar a 

nulidade do Edital de Licitação do tipo “maior percentual de desconto” devidamente registrado sob o 

nº 08/2019 e pregão presencial de nº 02/2019, em razão dos fundamentos apresentados acima para 

evitar maiores prejuízos aos futuros concorrentes e, principalmente, à Administração Pública, pois a 

inexistência de parâmetros e estudos utilizados no cálculo do montante licitado torna impreciso o objeto 

do edital, em contrariedade do que dispõe a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações).   

 

Termos em que espera deferimento. 

Itajaí, 18 de março de 2019. 

 

 

 

Rafael Ramos Albanez, Adv. 

OAB/SC 54.563 
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