
 

 

 

 

 

AO ILUSTRISSÍMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

TURISMO COSTA VERDE E MAR - CITMAR. 

 

Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021 

 

RECORRENTE: VISÃO PESQUISAS DE OPINIÃO EIRELI ME, 

pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Sul Brasil, nº 156 - sala 204, 

Centro, na cidade de Maravilha/SC, CEP: 89.874-000, inscrita no CNPJ sob nº 

07.331.137/0001-78, neste ato, representada por FERNANDA BURATTO, brasileira, 

solteira, inscrita no CPF sob nº 075.537.219-05, residente e domiciliada à Rua Wendelino 

Scherer, nº 1080, bairro Jardim América II, na cidade de Maravilha/SC, vem interpor o 

presente RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razões que passa a expor. 

 

1 - DA TEMPESTIVIDADE 

 

Preliminarmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4º 

da Lei 10.520/2002, cabe recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias da decisão que 

declare o vencedor em pregão. 

 

No mesmo sentido, o Edital do certame assim prevê: 

 

“15.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 

então, o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais LICITANTES, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

[...] 

15.5. Os recursos deverão ser protocolados formalmente por e-mail: 

compras@citmar.sc.gov.br fazendo, obrigatoriamente, constar as 

informações de “número da licitação”, seu conteúdo (“Interposição de 



 

 

 

 

Recurso”) e seu encaminhamento a/c do Pregoeiro, sob pena de não 

apreciação e tornar o procedimento nulo.” 

 

Sendo assim, o presente recurso foi protocolado tempestivamente e na 

forma prevista no Edital. 

 

2 – DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

 

A Recorrente foi declarada vencedora da fase de lances no certame 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021, no valor de R$ 

65.000,00 (sessenta e cinco mil), conforme a ata da sessão pública. 

 

Contudo, na abertura do envelope que continha os documentos de 

habilitação, a Recorrente foi inabilitada em razão do atestado de capacidade técnica não 

atender o percentual de 50% da exigência mínima do Edital. 

 

Nos termos do Edital, o atestado de capacidade técnica deveria 

comprovar a elaboração de pesquisa de opinião de no mínimo 4.000 entrevistados, vejamos: 

 

“11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho 

de atividade com o objeto desta licitação, de acordo com as 

especificações do Termo de Referência (ANEXO I), e que atenda ao 

seguinte requisito: 

I) Coleta de dados realizada com quantitativo mínimo de 4.000 (quatro 

mil) entrevistados. 

Obs.: É admitido o somatório de atestados, desde que os serviços 

tenham sido executados de forma concomitante, uma vez que essa 

situação equivale, para fins de comprovação de capacidade 

técnicooperacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.” 

 

A empresa Recorrente apresentou atestados de capacidade técnica de 

serviços prestados, somando 1.421 entrevistas. 



 

 

 

 

 

Inicialmente é preciso considerar que o objeto licitado é contratação de 

empresa especializada para o planejamento, aplicação e análise dos resultados de pesquisa 

de demanda turística na alta temporada de verão 2022 nos municípios do CITMAR 

compreendendo Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Itapema, 

Itajaí, Navegantes, Penha e Porto Belo. 

 

No termo de referência, consta que as entrevistas serão realizadas no 

período de Janeiro a Março de 2022, coletando pelo menos 4.140 entrevistas, de forma 

escalonada, pois o cronograma de aplicação das entrevistas serão coletadas 1.656 

entrevistas por etapa, sendo 3 etapas (Janeiro, Fevereiro e Março). 

 

Dessa forma, verifica-se que a quantidade mínima de entrevistas 

exigidas no atestado de capacidade técnica é demasiadamente excessiva, haja vista que as 

4.170 entrevistas não serão realizadas de uma única vez e de forma simultânea.  

 

Como se vê, as entrevistas serão escalonadas em 3 fases, portanto, a 

exigência de quantidade mínima do edital, deveria considerar o que será aplicado pela 

empresa na fase a ser executada.  

 

Se na fase 1 serão coletadas 1.656 entrevistas, a empresa precisa 

comprovar que possui capacidade técnico operacional para coletar as 1.656 entrevistas e não 

as 4.170 entrevistas. Nas fases 2 e 3, a situação se repete.  

 

No certame a empresa comprovou ter realizado 1.421 entrevistas em 

determinada prestação de serviços, atendendo a exigência de 50% do mínimo a ser 

executado em cada fase (1.656 entrevistas). 

 

Nesse sentido, o Acordão 2924/2019 do Tribunal de Contas da União, 

assim definiu: 

 

“É irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional 

com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e 

serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do 



 

 

 

 

objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito 

deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório”  

 

Ainda, o TCU reforça tal decisão no Acordão 827/2014: 

 

“É irregular a exigência de numero mínimo de atestados de capacidade 

técnica, bem como a fixação de quantitativo mínimo nesses atestados 

superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende 

contratar, exceto nos casos em que a especificidade do objeto 

recomende a distinção, circunstancia que deve ser devidamente 

justificada” 

 

Não obstante, o TCU reconheceu por meio da publicação da Súmula nº 

263 que: 

 

“para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, 

e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 

exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade 

do objeto a ser executado.” 

 

Assim, a exigência de comprovar a prestação de serviços de pesquisa 

com no mínimo 4.000 entrevistas supera demasiadamente o quantitativo mínimo de 

entrevistas a ser coletadas nas fases da pesquisa a ser executadas (1.656 entrevistas). 

 

Diante de todo o exposto, a Recorrente comprovou que possui 

capacidade técnico operacional para executar os serviços a serem contratados pela Recorrida, 

devendo, logo, ser declarada como VENCEDORA do certame. 

 

3 - DOS PEDIDOS 

 

Conforme os fatos e argumentos apresentados neste RECURSO, 

solicitamos como lídima justiça que: 



 

 

 

 

 

a) A peça recursal da Recorrente seja conhecida para, no mérito, ser 

DEFERIDA INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos; 

 

b) Seja reformada a decisão do Douto Pregoeiro, que inabilitou a 

empresa vencedora VISÃO PESQUISAS DE OPINIÃO EIRELI ME, conforme motivos 

consignados neste Recurso, tendo em vista que a empresa comprovou a sua capacidade 

técnico operacional para executar os serviços contratados; 

 

c) Caso o Douto Pregoeiro opte por manter sua decisão, REQUEREMOS 

que, com fulcro no Art. 9º da Lei 10.520/2002 C/C Art. 109, III, § 4º, da Lei 8666/93, e no 

Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, seja remetido o processo para apreciação por 

autoridade superior competente. 

 

P. Deferimento. 

 

Maravilha/SC, 03 de dezembro de 2021. 

 

____________________ 

VISÃO PESQUISAS DE OPINIÃO EIRELI ME 

RECORRENTE 


