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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR 
- CITMAR 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021 
 
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA NA ALTA TEMPORADA 
DE VERÃO 2022, NOS MUNICÍPIOS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, BALNEÁRIO PIÇARRAS, BOMBINHAS, 
CAMBORIÚ, ITAJAÍ, ITAPEMA, NAVEGANTES, PENHA E PORTO BELO PERTENCENTES AO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE TURISMO COSTA VERDE E MAR – CITMAR, CONFORME ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
 

LUPI ASSOCIADOS PESQUISA E MARKETING LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
00.189.806/0001-70, Florianópolis/SC, com sede na Rua Pastor William Richard Schisler Filho, 452 sala 302, 
bairro Itacorubi, Florianópolis SC, CEP 88034-100, por seu representante legal adiante assinado, Paulo 
Ricardo Borges Pedroso, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n° 5.014.176.415 - SSP/RS, 
inscrito no CPF sob o n° 334.580.060-87, empresa habilitada e participante do certame em epígrafe, vem à 
presença de Vossa Senhoria, nos termos da Lei n° 8.666/93, tempestivamente, apresentar 
CONTRARRAZÕES ao recurso administrativo interposto pela empresa VISÃO PESQUISAS perante esta 
digníssima comissão, com base no Artigo 109, § 3° e 5° da Lei n° 8.666/1993, pelas razões de fato e direito 
expostas que passa a apresentar: 

 
I – DOS FATOS 
 
A empresa VISÃO PESQUISAS foi inicialmente inabilitada na licitação em análise por não ter 

apresentado Atestado de Capacidade Técnica de acordo com as especificações do Termo de Referência, 
atendendo o requisito de no mínimo 4.000 (quatro mil) entrevistados, item 11.4, alínea “a I” 

 
Assim dispõe o Edital: 

 
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 técnico-
operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
 
Aberto o prazo recursal, a empresa inabilitada apresentou Recurso Administrativo. Em suma, alegou 

que cumpriu a exigência do edital, apresentando atestados de capacidade técnica de serviços prestados 
somando 1.421 entrevistas.  
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Este argumento não merece prosperar. Na abertura do envelope “Habilitação”, quando se fez a 
conferência da documentação a ser apresentada segundo o Edital, a empresa Visão apresentou 3 (três) 
atestados: um deles apresentava o número de pessoas entrevistadas (menos de 1.000 (mil) entrevistas), os 
outros dois apresentavam somente a quantidade de municípios onde foram realizadas as entrevistas, não 
informando a quantidade de entrevistas em cada município. Se contar 1 (uma) entrevista por município, 
não totaliza nem 50% da quantidade exigida no Edital. 

 
 
II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
O Atestado de Capacidade Técnica é um documento que serve para comprovar que a empresa 

vencedora de uma licitação tem competência para cumprir o objeto do edital. Esse atesto faz parte dos 
documentos que qualificam a empresa tecnicamente e servem para comprovar para o órgão público que a 
empresa contratada realmente tem experiência e perícia. Essa declaração vai comprovar que a empresa já 
realizou um serviço similar ou entregou produtos como os exigidos no edital antes. 

 
A legislação discorre sobre o assunto na Nova Lei de Licitações, a Lei no 14.133/21, no Art. 67, nos 

incisos I e II. Confira: 
 
Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: 
I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o 
caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, para fins de contratação; 
II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, 
que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do 
art. 88 desta Lei; 
 

 
Em relação aos atestados de capacidade técnica, segundo diretrizes da Nova Lei, para fins de 

comprovação da qualificação técnica:  

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da 
licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor 
total estimado da contratação. 

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com 
quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, 
vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. 

 
A empresa pode apresentar quantos atestados quiser, mas apenas um é suficiente, desde que tenha 

todas as informações necessárias/similar ao objeto do edital. Uma dessas informações essenciais que 
devem estar presentes no Atestado de Capacidade Técnica é a quantidade de entrevistas realizadas, e essa 
informação não confere nos Atestados apresentados pela empresa VISÃO PESQUISAS, nem mesmo a 
quantidade mínima de 50% exigida, conforme mencionado acima. 
 

Pelas razões supramencionadas, requer-se o desprovimento do recurso administrativo apresentado 
pelo recorrente confirmando sua inabilitação. 
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III – DOS PEDIDOS 
 

Ex positis, demonstradas os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pela Contrarrazoante, e 
considerando os critérios previstos no edital e seus anexos, requer: 
 

a) Que seja reconhecida a tempestividade deste CONTRARRAZÃO, por ter cumprido o requisito 
temporal-legal, para a apreciação da presente com base nos artigos 109 § 3° e 5°; 
 

b) Que esta Comissão indefira as razões de recurso apresentada pela empresa VISÃO PESQUISAS e 
mantenha a decisão publicada em ata de sua inabilitação; 
 

c) As demais diligências e procedimentos cabíveis. 
 
 
Nestes termos, 
Pede e Espera deferimento. 
 

Florianópolis, 09 de dezembro de 2021. 
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