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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SETOR DE 
PREGÃO - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA/MG 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 260/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de diagnóstico socioterritorial do 

Município de Nova Lima/MG. 

 
PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ 05.389.817/0001-17, Joinville/SC, com sede na Rua Ibirapuera, 715, sala D, CEP 89212-020, 

bairro Floresta, Joinville SC, por seu representante legal adiante assinado, Ermelinda Maria Uber 

Januário, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade n° 540.049, inscrita no CPF sob o n° 

193.868.699-34, residente e domiciliada na Rua Ibirapuera n° 669, CEP 89212-020, bairro Floresta, 

Joinville SC, vem à presença de Vossa Senhoria, nos termos do decreto n° 5.450/2005 c/c com a Lei 

n° 10520/2002 e supletivamente do Art. 41, §2º, L. 8666/93, tempestivamente, apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO N° 41/2022 

 
haja vista os CONSISTENTES INDÍCIOS DE ILEGALIDADE constantes do edital em questão, em especial 

pela ADOÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO para o julgamento e habilitação das licitantes, o que ao 

nosso entender traz NULIDADE ABSOLUTA SOBRE O CERTAME por transgressão às determinações 

do artigo 1º da Lei Federal nº 10.520/2002 – Lei do Pregão, pelo qual somente os BENS E SERVIÇOS 

COMUNS poderão ser licitados mediante a referida modalidade pregão, sendo que o objeto do 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2022 assim NÃO se caracteriza, uma vez que NÃO SE PAUTA 

O CERTAME PELO MENOR PREÇO, mas sim por relevante padrão de desempenho e qualidade, 

conforme exigidos, em especial, por meio da qualificação técnica que deve ser apresentada pela 

licitante, disposta no item 7.3 do Edital.  

 
 

1 - DA TEMPESTIVIDADE   

  

Antes de adentrar ao mérito da impugnação, insta salientar a sua tempestividade, haja vista a 

obediência ao prazo legal de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, estando assim disposto no art. 41, §2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 
Assim, considerando que o certame tem data de abertura prevista para o dia 23/08/2022, tem-se 

que este Pedido de Impugnação se apresenta de forma TEMPESTIVA, posto que apresentado até o 

dia 19/08/2022, devendo ser conhecido, analisado e julgado nos termos da legislação em vigor.  

 
 Acaso o(a) Ilustre Pregoeiro(a) julgue improcedente a presente Impugnação, requer desde já o 

encaminhamento da presente peça à Autoridade competente para que possa a mesma rever a 

decisão.  
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1.1 – Da Decisão em 24 horas 
  

No tocante ao prazo para resposta à impugnação, sua previsão e determinação está disposta no art. 

12 do Decreto nº 3.555/2000, e deve ser observado em qualquer modalidade licitatória, sendo: 

 
Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 
§ 1º - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro 
horas. 
§ 2º - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. (GN) 

 
Assim, o prazo de resposta à impugnação NÃO É FACULDADE para a Administração, é sim uma 

determinação legal, pois a mensagem do dispositivo legal é imperativa, e determina de forma 

categórica que a impugnação deverá ser decidida no prazo de vinte e quatro horas – Princípio da 

Legalidade. 

 
Se por força maior, devidamente justificada, não puder o pregoeiro e/ou a Autoridade Competente 

julgar a presente impugnação no prazo de 24 horas, REQUER seja dado efeito suspensivo ao 

certame por força das eventuais ilegalidades aqui suscitadas, de modo que o prosseguimento dos 

atos administrativos da licitação devem ser sobrestados até a decisão final da autoridade 

competente superior. 

 

2 – DO MÉRITO 

  

2.1 – Da Adoção da Modalidade Pregão - ILEGALIDADE  

  

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37 inciso XXI, institui o procedimento licitatório como 

dispositivo legal para a contratação de terceiros com o poder público, em conformidade com os 

princípios que regem o Direito Administrativo - da isonomia, impessoalidade, moralidade, 

indisponibilidade do interesse público e da competitividade – ao garantir a igualdade de condições a 

todos os concorrentes, através de um processo público, de caráter obrigatório, ressalvada as 

hipóteses previstas em Lei. 

 
A previsão expressa da modalidade e do tipo de licitação é, dentre os vários descritos no art. 40 da lei 

de licitações, requisito obrigatório ao ato convocatório. No certame em epígrafe foi eleita a 

modalidade licitatória denominada pregão, do tipo menor preço, regulamentada no âmbito federal 

com a publicação do Decreto n° 3.555/2000 e posteriormente estendida a todas as esferas 

federativas com a Lei n° 10.520/2002, com previsão expressa para utilização de recursos 

tecnológicos, para que seja realizado na forma eletrônica. 

 
A criação desta modalidade justifica-se por almejar efetivar os princípios e a finalidade descritos no 

art. 3° da lei de licitações, quais sejam o da primazia do interesse público, da celeridade 

procedimental, da economicidade e da promoção do desenvolvimento sustentável, através da 
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seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Importa esclarecer que o dicionário define 

a palavra vantagem como “tirar proveito; aproveitar ao máximo”. Nota-se aqui que vantagem não 

retrata valor ou preço. Percebe-se, portanto que o princípio da vantajosidade abrange o da 

economicidade, mas não se restringe a ele, pois falar em proposta mais vantajosa não 

necessariamente significa proposta de menor preço. 

 
Evidentemente que é inquestionável os excelentes resultados alcançados pela Administração Pública 

com o pregão, todavia, o próprio legislador restringiu sua aplicabilidade ao estabelecer como critério 

legal apenas para a contratação de bens e serviços comuns, cuja definição encontra-se no parágrafo 

único do art. 1° da Lei n° 10.520/2002 e compreende aqueles serviços “cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado”.  Este mesmo conceito é adotado pelo Decreto 3.555/2000, que ao final traz 

uma lista dos bens e serviços classificados como comuns, e conforme nos ensina o doutrinador Helly 

Lopes Meyreles: 

“A lista é apenas exemplificativa e serve para orientar o administrador na 
caracterização do bem ou serviço comum. O essencial é que o objeto licitado possa 
ser definido por meio de especificações usuais no mercado” [...]. 
 

No mesmo sentido, segundo as lições Jose dos Santos Carvalho Filho, bens e serviços comuns são:  

 
“(...) produtos cuja escolha se processa apenas com base nos preços ofertados, e 
isso porque são comparáveis entre si e dispensam avaliação detalhada. Como 
exemplo de bens comuns podem ser citados os materiais de expediente, máquinas 
comuns e veículos. Serviços comuns são, entre outros, os de vigilância, conservação 
e limpeza, gráficos, transporte, hotelaria e atividades de apoio, como os serviços de 
garçom, motorista, ascensorista, copeiro, mensageiro, secretaria, telefonista e um 
sem número de outros do mesmo gênero” 1 

 
Assim sendo, verifica-se que a intenção do legislador ao regulamentar o procedimento do pregão foi 

facilitar as competições nas quais o critério base e justificante para a contratação funda-se no preço, 

sendo desnecessária a análise acerca da capacitação do sujeito executante do projeto bem como da 

qualidade do produto que será ofertado. 

 
Nesse contexto, a expressão bem ou serviço comum está adstrita aqueles bens e serviços ofertados 

por uma grande quantidade de fornecedores, e a qualificação do próprio fornecedor é de menor 

relevância, visto que tais produtos podem ser facilmente comparáveis entre si, a partir de critérios 

padronizados de mercado. 

 
Este também é o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) - órgão integrante do Poder 

Legislativo com atribuições de acompanhar e fiscalizar os processos de contratação, licitação e 

contratos – no material orientativo realizado com base nas suas jurisprudências.2  

 

 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo – 32 ed. São Paulo. Atlas, 2018, p. 321. 
2 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU. 4ª ed. Revista. 
atualizada e ampliada. Senado Federal do Brasil: Brasília, 2010. Disponível em: < 
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/LIC_CONTR/2057620.PDF >. 
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Pregão destina-se exclusivamente à contratação de bens e serviços comuns, 
independentemente do valor estimado da contratação (página 45). 
[...] 
Bens e serviços comuns são produtos cuja escolha deve ser feita com base somente 
nos preços ofertados, por serem comparáveis entre si e não necessitarem de 
avaliação minuciosa. São exemplos: 
•  bens: canetas, lápis, borrachas, água, café, açúcar, mesas, cadeiras, veículos 
e aparelhos de ar refrigerado etc; 
•  serviços: confecção de chaves, manutenção de veículos, colocação de piso, 
troca de azulejos e pintura de paredes etc. (página 62). 
[...] 
Licitação na modalidade pregão não se configura instrumento hábil à aquisição de 
bens e serviços incomuns. É necessário que sejam padronizáveis ou de 
“prateleira”, conforme se pode extrair do Acórdão 1168/2009 Plenário. 
 

Recentemente, no Acórdão nº 2.939/2018 – Plenário do TCU, o Ministro José Múcio Monteiro 

pontuou, em sede de argumentação, os critérios para a classificação de serviço comum e incomum, a 

seguir parcialmente transcrito in verbis: 

 
22. Prosseguindo, não é certo que a simples presença, no instrumento 
convocatório, de padrões de qualidade seja suficiente para determinar a natureza 
comum do serviço a ser contratado. Nem mesmo a possibilidade de objetiva 
caracterização do objeto é decisiva. Vejamos, a propósito, excerto do Acórdão 
590/2017 – Plenário (Relatora Ministra Ana Arraes): 
 (…) 
93. De fato, a questão da classificação de alguns serviços como sendo ou não 
comuns gera controvérsias até os dias de hoje. Considero o raciocínio inserido no 
voto condutor do Acórdão 601/2011 – Plenário (relator, ministro José Jorge) como 
o mais apropriado para nortear tal classificação: 
‘Se o projeto ou estudo a ser obtido pela realização do serviço por uma empresa ou 
profissional for similar ao projeto desenvolvido por outra empresa, dotada com as 
mesmas informações da primeira, esse objeto, no caso ‘estudos e projetos’, pode 
ser caracterizado como ‘comum’. Caso contrário, se a similaridade dos produtos a 
serem entregues não puder ser assegurada, o objeto é incomum. (…) não basta que 
o objeto possa ser objetivamente definido pelo edital para a sua caracterização 
como comum. 
94. Portanto, se, quando as especificações completas do serviço desejado são 
informadas a diversos interessados e a expectativa é de que o produto final 
entregue seja o mesmo, qualquer que seja o contratado, o serviço é comum. É o 
caso de pintura, impermeabilização, instalação de forro e tantos outros. Se, de 
outro modo, a expectativa é de que o produto final varie conforme quem o 
produziu, trata-se de serviço incomum. É o caso dos projetos de arquitetura e 
engenharia, de trabalhos de consultoria e outros de cunho essencialmente 
intelectual. 
23. Note-se, inclusive, que a situação era, na verdade, inversa; a unidade 
jurisdicionada adotou o pregão eletrônico, enquanto o TCU entendeu que seria 
cabível a modalidade concorrência. O precedente ilustra que a definição de serviço 
comum é controversa, implicando, na maior parte das vezes, em avaliações 
dotadas de certo grau de subjetividade.” 

 
Para auxiliar na delimitação do termo, o doutrinador Marçal Justen Filho nos aponta algumas 

características que devem estar presentes para que o serviço seja considerado comum: 
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a) disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto esteja disponível para 
compra ou contratação a qualquer momento;  
b) padronização, que ocorrerá quando forem pré-determinados os atributos 
essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme, cujas características sejam 
invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas; 
c) desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o 
bem será comum se apto a satisfazer necessidades comuns, não precisando 
conter características peculiares para atingir seus fins. Dessa forma, para o autor, 
não é possível reconhecer se um bem é ou não comum apenas pela análise dele 
próprio, devendo verificar as características acima expostas.   
Com muita precisão acerca de quais seriam os padrões necessários para se decidir 
se um serviço pode ou não ser considerado comum. 

 
Nesse contexto, é preciso reconhecer que o objeto do presente edital não pode ser enquadrado 

como comum, pois apresenta peculiaridades que demandam uma análise mais detida e minuciosa da 

técnica a ser empregada na execução do projeto, bem como das qualidades técnicas de quem irá 

executar o projeto. 

 
Frisa-se que o serviço objeto do possui natureza intelectual, visto que demandará a análise e 

tratamento de dados diretamente pelo próprio contratado.  

 
Conforme se depreende do edital, o Diagnóstico envolverá uma série de análises que apresentam 

complexidade intrínseca tendo em vista a forma como os dados deverão ser tratados e analisados. 

A metodologia de execução do objeto compreende diferentes etapas: visita in loco dos 

equipamentos, pesquisa e coleta de dados secundários de bancos de dados municipais, estaduais e 

nacionais, e a pesquisa e coleta de dados primárias de Secretarias Municipais, instituições não 

governamentais e afins.  

 
Apenas pela simples leitura das exigências tecidas no edital verifica-se que os serviços requisitados 

estão muito distantes daqueles tradicionalmente considerados comuns, tais como serviços de 

pintura, ascensorista, copeiro telefonista, etc. 

 
A coleta de dados realizada de maneira distorcida, sem o emprego da técnica adequada, pode, 

inclusive, subverter a realidade dos dados e, assim, comprometer todas as decisões políticas neles 

pautadas, o que certamente colocaria em risco o fundamento bem como os benefícios públicos 

buscados pelo edital.  

 
A título de exemplo, são listadas a seguir características essenciais de qualquer diagnóstico, sem as 

quais não se poderá garantir a higidez e qualidade das informações coletadas: 

 
- Divisão territorial. Etapa crucial para a elaboração do projeto. Há de se considerar aspectos de 

vulnerabilidade social do território, complementares à malha territorial do IBGE para fazer 

adequações a fim de não mascarar dados. Tal análise requer análise crítica por parte de profissionais 

capacitados e experientes, caso contrário, todo o resultado do projeto pode ser comprometido, 

assinalando falsos positivos ou informações sem validade científica. 
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Destaca-se a enorme diferença metodológica existente na análise e apresentação de dados pautados 

em indicadores e estatísticas por regiões territoriais, a partir da geolocalização dos dados, pintados 

no mapa – e aqueles em que apenas a média geral dos dados do município é analisada. Se adotada a 

segunda metodologia, a realidade municipal seria mal interpretada, visto que um dado médio 

favorável poderia mascar gritantes distorções existentes nas diferentes regiões. 

 
- Questionário de pesquisa. O questionário é elaborado em conjunto com o comitê do município 

para contemplar perguntas pertinentes às especificidades de cada projeto. Não há modelo padrão de 

questionário. Há de se considerar questões metodológicas de tamanho e tipo das perguntas, para se 

evitar vieses nas respostas. Além da correta proporção entre perguntas abertas e fechadas. Um 

questionário mal elaborado pode, inclusive, falhar em seus propósitos. Questionários 

demasiadamente longos não são respondidos, já aqueles que são curtos demais podem deixar de 

coletar dados essenciais. Assim, é preciso conhecimento técnico para saber formular as perguntas 

exatas e pertinentes. 

 
- Amostragem. A amostragem utiliza metodologia científica para projetar as análises. Por não se 

tratar de um censo, a amostra pode sofrer variações na confiança e no erro amostral. Alterações 

nesses quesitos devem ser avaliados caso a caso, dependendo do tamanho da população das 

regiões.  

 
Uma amostragem com relevância estatística é aquela feita após a divisão territorial e não com base 

na população total. Cada grupo populacional, segregado conforme nuances culturais e 

socioeconômicas deve ser considerado. Só assim os dados terão relevância científica. 

 
- A coleta de dados documental, junto às instituições, pode ter peculiaridades. Algumas instituições 

podem não fazer uma organização sistêmica de suas informações em bancos de dados, ou podem 

optar por não disponibilizar os dados por questões políticas e falhas de interação na rede. Em tais 

situações, cabe à contratada utilizar alternativas metodológicas para fornecer ao município dados 

similares aos que estavam no escopo do projeto, sem prejudicar o valor dos dados na entrega final. 

 
Trata-se, a toda evidência, de serviço técnico especializado de pesquisa, que deve contar com a 

participação de profissionais qualificados para execução da tarefa, justamente por se caracterizam 

como SERVIÇOS DE CARÁTER CIENTÍFICO E NATUREZA ESTRITAMENTE INTELECTUAL, e que NÃO 

poder ser licitadas mediante a modalidade pregão, pois EXIGEM O TIPO TÉCNICA E PREÇO, OU 

MELHOR TÉCNICA, conforme disposto nos artigos 45 e 46 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de 

licitações, sob pena de prejuízos inestimáveis para a Administração Pública. 

 

2.2 – Do Tipo de Licitação Exigido Para Serviços de Natureza Estritamente Intelectual - 

TÉCNICA E PREÇO, OU MELHOR TÉCNICA 

 
Conforme acima já posto, o objeto do presente certame tem nítido e irrefutável CARÁTER 

CIENTÍFICO e NATUREZA ESTRITAMENTE INTELECTUAL, e, portanto, deve, obrigatoriamente, adotar 

como tipo de licitação TÉCNICA E PREÇO ou MELHOR TÉCNICA, conforme determina os artigos 45 e 

46 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de licitações, in verbis: 
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Art. 45. (...) 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 
modalidade concurso: 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor 
preço; 
II - a de melhor técnica; 
III - a de técnica e preço. 
IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 
direito real de uso. 

 

(...) 
Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados 
exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 
ressalvado o disposto no § 4º do artigo anterior. 
 

Sobre a diferença entre os tipos de licitação “menor preço” e “técnica e preço”, ensina Marçal Justen 

Filho: 

 
“As licitações de melhor técnica ou de técnica e preço são adequadas nas hipóteses 
em que a Administração somente pode ser satisfeita mediante prestação dotada da 
maior perfeição técnica possível. A licitação de menor preço é a solução apropriada 
quando o interesse da Administração pode ser atendido mediante uma prestação 
dotada de qualidade mínima, desde que atendidos os requisitos necessários. Em 
outras palavras, a licitação de menor preço é orientada a selecionar a proposta 
que, preenchendo requisitos mínimos de qualidade, comporta o menor 
desembolso possível para a Administração. Já as licitações de maior técnica e 
preço buscam obter a proposta de maior qualidade, mediante o menor preço.” 
(In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed., São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 625-626) 
 

Corroborando com este entendimento o julgamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com 

ementa abaixo transcrita, reconheceu-se a necessidade de abertura de licitação com melhor técnica 

e preço: 

Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. BENS E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIAS DE ESPECIALIDADE TÉCNICA. TIPO DE 
LICITAÇÃO MELHOR TÉCNICA E PREÇO.  ART.  45, § 4º, DA LEI N.8.666/91. A 
omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de 
embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou 
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da 
matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses da 
embargante. Inexistentes as eivas apontadas (obscuridade, contradição ou 
omissão), não cabe a reapreciação da matéria em embargos declaratórios, razão 
pela qual não foi malferido o artigo 535 do CPC. Da leitura do artigo 45, § 4º, da Lei 
n. 8.666 /93, conclui-se que o legislador determinou que, nas hipóteses de licitação 
para aquisição de equipamentos e serviços de informática, deve ser adotado o tipo 
de licitação de técnica e preço, devido à exigência de especialidade técnica do 
objeto da licitação, excetuados os casos indicados em decreto do Poder Executivo. 
A esse respeito, assevera Marçal Justen Filho que "a licitação de tipo de técnica 
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será aplicada sempre que a necessidade administrativa envolver alguma 
característica especial ou peculiar, que não possa ser satisfeita por meio dos 
produtos padronizados. (...) É imperioso, por tudo isso, que a adoção de licitação 
de técnica e preço seja voltada a selecionar efetivamente os bens e serviços que 
apresentem desempenho e qualidades técnicas mais significativos" ("Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 9ª ed. São Paulo: Dialética, 2002, 
p. 416/417). Da leitura do edital de licitação, verifica-se que a hipótese dos autos 
cuida de licitação para contratação de bens e serviços de informática com 
peculiaridades técnicas. 

 
Conforme exposto, o referido tribunal, por considerar imperioso que os serviços que apresentem 

desempenho e qualidades técnicas mais significativos, sejam contratados em modalidade diversa de 

serviço comum e menor preço, como o pregão, e sim por meio do tipo técnica e preço. Dessa forma, 

bem definiu a necessidade de adoção de outra modalidade, que não o pregão, assim como também 

exigiu dos licitantes a apresentação de melhor técnica, de modo que a administração pública 

pudesse avaliar efetivamente a prestação dos serviços licitados. 

 
Por fim, deve-se ressaltar que o posicionamento dominante da doutrina e jurisprudência 

supramencionado foi acolhido pelo parágrafo único do artigo 29 da nova Lei de Licitações (Lei nº 

14.133/2021), que prevê expressamente a exclusão da modalidade do pregão para a contratação de 

serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, in verbis: 

 
Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se 
refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir 
padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais de mercado.  
Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços 
de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea "a" do inciso 
XXI do caput do art. 6º desta Lei. 

 
Além disso, na nova Lei de Licitações aponta-se que o critério de julgamento de técnica e preço 

deverá ser preferencialmente empregado quando os serviços técnicos contratados ostentarem 

natureza predominantemente intelectual, conforme teor do dispositivo abaixo colacionado: 

 
Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a 
partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas 
atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. § 1º O critério de 
julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico 
preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das 
propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem 
relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para 
contratação de:  
I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, 
caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser 
preferencialmente empregado; 
V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de 
execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua 
qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e 
variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios 
objetivamente definidos no edital de licitação. 
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2.3 – Da Correta Adoção da Modalidade CONCORRÊNCIA e do Tipo “TÉCNICA E PREÇO” nas 

Licitações Pelo País.  

 
Cabe destacar as licitações para contratação dos serviços especializados de pesquisa técnica 

científica para elaboração de diagnóstico social promovidas por outros órgãos, cuja modalidade foi 

“concorrência” e o tipo “técnica e preço”, de modo a atender às determinações da Lei Federal nº 

8.666/93: 

 

I - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERNAÓPOLIS/RS: 
 

 
 
 

II - MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, através da FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL: 
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III - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG: 
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Como se constata, a adoção do Tipo “Técnica e Preço”, seja mediante a modalidade “Concorrência” 

ou “Tomada de Preços”, é medida que se impõe ao gestor, justamente para dar segurança jurídica 

de que o objeto será executado, conforme as exigências do Termo de Referência, por empresa que 

detenha o mínimo de capacidade técnica, buscando eficiência e economicidade.  

 
Dito isso, ressalta-se que a modalidade que melhor atenderia aos anseios da Administração Pública é 

a concorrência (prevista nos arts. 22, inciso I e 46 da Lei 8.666/93 e arts. 28, inciso II, e 33, inciso IV, 

da Lei nº 14.133/2021) com a adoção do tipo melhor técnica e preço como critério de julgamento 

para a contratação de estudos técnicos preliminares de projetos executivos, nos seguintes termos: 

 
Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados 
exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em 
especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 
elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 

ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior. 
 

Diante da análise minuciosa deste edital, e com base na experiência desta empresa na realização de 

Diagnósticos Sociais em diversos municípios espalhados pelo Brasil, cumpre-nos registrar através da 

presente impugnação que a execução do serviço objeto desta contratação imputa necessariamente a 

atuação de equipe profissional multidisciplinar altamente especializada e qualificada, na presença de 

pelo menos um estatístico – já que a forma de realizar busca ativa compreende a realização de 

pesquisas que requerem uma metodologia estatística de amostragem por território, para que tenha 

validade e confiabilidade estatística, assim como para o cálculo dos indicadores – e de profissional da 

assistência social que conheça as políticas públicas direcionadas para este público. 

 

2.4 - Da Comprovação da Qualificação Técnica por Atestados de Serviços Semelhantes ao 

do Objeto Licitado 

 
Estabelece o artigo 14, inciso II do Decreto n° 5.450/2005 em conjunto com o Artigo 4º, inciso XIII da 

Lei n° 10.5202002 que para habilitação poderão ser exigidos documentos que comprovem a 

qualificação técnica da empresa concorrente. Todavia, tais dispositivos não mencionam quais são os 

critérios e documentação que pode ser exigida para sua habilitação. Assim, considerando o disposto 

no artigo 9° da Lei n° 10.520/2002, que determina a aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/1993, 

destaca-se o artigo abaixo:  

 
Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso. 
§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
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fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:     
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências 
de quantidades mínimas ou prazos máximos. 

 
Tal artigo estabelece algumas considerações e limites sobre a qualificação técnica. Falar em limite 

significa estabelecer um ponto determinado que não se deve ir além, entretanto não significa 

autorização para deixar de se observar algum destes. Estes requisitos são os fixados em lei, por 

entender-se que são os minimamente necessários a comprovação e atestado de capacidade por 

parte das empresas participantes, como neste caso. 

 
Neste mesmo sentido O Ilustre Desembargador do TJMG, o Sr. Célio César Paduani, no julgado 

abaixo, foi muito claro ao explanar sobre a questão da qualificação técnica, que deverá o contratado 

ter registro ou inscrição na entidade profissional competente, que no caso em tela é o CONFE – 

Conselho Federal de Estatística, onde o edital deve cumprir o contido no art. 30, I e II da Lei nº 

8.666/93, vejamos: 

 
Número do processo: 1.0166.05.012842-9/001(1) Relator: Des.(a) CÉLIO CÉSAR 
PADUANI Data do Julgamento: 19/12/2006 Data da Publicação: 16/01/2007 
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E TRABALHISTA. IMPUGNAÇÃO. 
ISONOMIA E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. Devem ser 
declaradas nulas as cláusulas do certame que violam o disposto na Lei n. 8.666/93, 
especialmente em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 2. 
Confirma-se a sentença. Súmula: CONFIRMARAM A SENTENÇA. 
[…] 
Lado outro, imperioso consignar que tais exigências violam o disposto no art. 3º, da 
Lei n. 8.666/93, que dispõe que: 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 lhe são 
correlatos. I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 5 
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; A toda evidência, o art. 30 da Lei 
de Licitações é expresso ao consignar a documentação relativa à qualificação 
técnica da empresa licitante, a qual limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na 
entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 
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informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 
for o caso. § 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste 
artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 
(Redação dada ao § 1º e inciso pela Lei nº 8.883, de 08.06.1994) I - capacitação 
técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 
quantidades mínimas ou prazos máximos". 

 
Imperioso se faz acautelar a este (a) douto (a) pregoeiro (a) e a comissão de apoio, que a dissonância 

entre o que o que se pretende contratar e o que se é exigido para contratação, pode vir a 

comprometer a qualidade deste estudo. Esta impugnante, ao requerer que sejam acolhidos os 

argumentos que sustentam seu pleito de ampliação dos critérios de habilitação, o faz como parte 

legítima, por se tratar de matéria de interesse social, e a qual tem ampla experiência na área. O 

intento é o de alertar ao entre público sobre este equívoco e apresentar-lhe uma solução que 

ofereça os subsídios necessários para classificar aquelas empresas que possuem técnica compatível 

com o serviço a ser realizado e afastar as empresas que oferecem preços mínimos por apresentar 

relatórios aquém do esperado, seja por informações e dados deficitários ou inválidos.  

 

2.5 - DO OBJETIVO PRINCIPAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

A administração pública em seu grau precípuo ao contratar, além de objetivar um serviço de 

qualidade, ela também almeja economizar. Afinal, sendo o dinheiro público, o dinheiro do 

contribuinte, deve-se ter sua racionalização como norte. 

 
Sem jamais entender diferente disso, os gestores públicos traduzem essa postura, colocando o 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – a boa gestão dos recursos e serviços públicos ao realizar contratações. 

 
Nessa seara, nem sempre a análise de preço puramente global irá encontrar este norte, pensando no 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – a administração deve ter atenção às leis, mas para além disso, atenção 

aos interesses coletivos – PRINCÍPIO DA FINALIDADE. 

 
A propósito, ao nos referirmos ao caso concreto, não vislumbramos outra situação do que a 

necessidade de exigência da combinação de ambos os critérios (TÉCNICA e PREÇO), que juntos, 

alcançarão a economia necessária, aliada à eficiência que se busca, de modo a atender à finalidade 

da contratação que se traduz na satisfação do interesse público – situação ideal que somente o 

menor preço NÃO é capaz de proporcionar. 

 
Nesse contexto, tem-se que o EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022, pelos termos 

elencados, não se amolda à modalidade ao pregão, dado que bens e serviços comuns não são 

aqueles que suscitariam a realização de licitação diferenciada, a ponto, de aqui não se contratar o 

menor preço ou a melhor técnica, vez que se busca a melhor harmonia que se estabeleça entre o 
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preço e a técnica, que devem mostrar-se compatíveis e atenderem, exatamente, ao quanto 

pretendido pela Administração Pública. 

 
Certo que, a própria a administração restará prejudicada em seu objetivo final, visto que, estará à 

mercê apenas da ideia equivocada de preço, no qual poderá ter o serviço extremamente prejudicado 

pela sua baixa qualidade. 

 
O que se exige, repita-se, é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração. O conceito 

de “mais vantajoso” não significa o de “mais barato”, pois devemos entendê-lo à luz das exigências 

constitucionais de EFICIÊNCIA e SATISFAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. 

 
Dessa forma, a eficiência desse diagnóstico só se dará à medida que a Administração pública 

observar e respeitar a necessidade da contratação por "Técnica e Preço”, haja vista que a não 

contratação por este tipo vai ensejar a ineficiência da proposta inicial, tendo seus munícipes idosos 

prejudicados em suas políticas públicas, uma vez que, em melhor grau, tal levantamento servirá 

como balizamento para a implementação de ações governamentais. 

 
Dessa forma, pugna a este(a) Pregoeiro(a) que suspenda tal procedimento, e realize um novo sobre a 

ótica da Técnica e Preço. 

 
3 – DOS PEDIDOS 

 
Ex positis, demonstradas as ilegalidades e irregularidades dos requisitos e condições previstos no 

edital e seus anexos, requer: 

 
a) Que seja reconhecida a tempestividade da impugnação, por ter cumprido o 

requisito temporal-legal, para a apreciação da presente, nos termos dos esclarecimentos 

preliminares; 

 
b) Que seja provida a presente impugnação para que seja revisado e 

republicado o edital nos termos da presente, com alteração da modalidade e tipo licitatórios e 

ampliação dos critérios de qualificação técnica, bem como demais alterações correlatadas; 

 
c) Seja suspensa a sessão do certame; 

 
d) Seja retificado o EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022, em especial 

pela presente IMPUGNAÇÃO aos seguintes itens e outros que se refiram a modalidade Pregão, de 

modo que SEJA ALTERADA A MODALIDADE PREGÃO PARA “CONCORRÊNCIA” OU “COLETA DE 

PREÇOS”, SUPRIMINDO A REFERÊNCIA À LEI FEDERAL Nº 10.520/02 e 10.024/2019, ADOTANDO-SE 

O TIPO DE LICITAÇÃO “TÉCNICA E PREÇO” OU “MELHOR TÉCNICA”; 

 
e) A comprovação de registro empresarial no respectivo conselho. 
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Diante o exposto, REQUER a retificação do presente Edital, por todas as razões acima explicitadas e 

pela nítida afronta à Lei de Licitações e dos Princípios Constitucionais, para que ocorra o efetivo 

atendimento do interesse público e atendimento ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

 
Registre-se que o artigo 49 da Lei de Licitações, que determina a anulação da licitação, pela 

Administração, quando presente vícios que a torne ilegal, seja de ofício ou por provocação de 

terceiros: 

 
Artigo 49 – A autoridade competente para a aprovação do procedimento poderá 
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamento. (g.n) 

 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU): 
 

Compete privativamente à autoridade competente para aprovação do 
procedimento licitatório revogar o certame por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-lo, quando 
eivado de vício, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. (g.n) 

 

Desde já a Impugnante alerta que se reserva no direito de participar do certame licitatório em tela e 

perseguir seus direitos e legítimos interesses por meio das vias pertinentes, independentemente das 

providências que venham a ser tomadas em função da presente impugnação. 

 
Nestes termos, 
Pede e Espera deferimento.  
 

Joinville, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Painel Pesquisas, Consultoria e Publicidade Ltda  
Ermelinda Maria Uber Januário – Corecon 2.556-9 
Sócia administradora 
RG 2/R 540.049 SSP/SC – CPF 193.868.699-34 
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