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IMPUGNAÇÃO 
 

Senhor Pregoeiro e Comissão de Licitação do Governo do Estado do Rio de Janeiro/RJ,  

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

 

Objeto: O objeto do presente pregão eletrônico é o REGISTRO DE PREÇOS para uma futura e eventual 

contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, bem como 

organização de eventos de caráter não contínuo e não habitual no Estado do Rio de Janeiro.  

 

 
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.381.181/0001-18, com endereço na Rua Carlos Palut, 78 BL 1/402 – Taquara - Rio de Janeiro - RJ , neste ato 
representada pelo Sr. Marcelo de Araujo Werneck, portador carteira de identidade nº: 081980/O-6 (CRC/RJ) e CPF: 
020.351.917-50, vem tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, IMPUGNAR os termos do Edital acima 
mencionado, com sustentação nos §§ 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93, aplicável por força do artigo 9.º da lei 
federal n. º 10.520/2002, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 
 

 
1. DA TEMPESTIVIDADE 
O artigo 41, § 1º, da Lei no 8.666/93, que instituiu normas gerais para os procedimentos licitatórios, prescreve 

que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 

Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 
Já o § 2º do referido artigo 41 da mesma Lei nº 8.666/93, diz que “decairá do direito de impugnar os termos do 

edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes.” 

 
Nesse mesmo sentido o Decreto nº 3.555/2000, no artigo 12 do seu Anexo I, que regulamentou a instituição da 

Lei nº 10.520/2002, a qual trata da modalidade licitatória do Pregão, estabeleceu que: “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.” 

 
Uma vez que a data da sessão do Pregão está marcada para ocorrer no dia 27/06/2022, temos que a data limite 

para impugnação ocorrerá em 23/06/2022. Assim, em sendo esta impugnação encaminhada em 23/06/2022, 

deve, portanto, ser considerada tempestiva. 

 

 



Rua Carlos Palut, 78 BL 1/402 – Taquara, Rio de 
Janeiro/RJ 

Tel.: (21) 2441-0824 

 

 

2. PREÂMBULO 
 

 
De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, 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 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.”  

 
Ora, na medida que o indigitado item do Edital está a exigir que as participantes tenham cadastro perante o 
CADASTUR, cadastro específico para empresas de turismo, não resta dúvida que o ato de convocação de que se 
cogita consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir 
toda e qualquer licitação. 
 
A comprovação de a licitante possuir Registro no Cadastro de Turismo do Ministério do Turismo (CADASTUR), para 
organização de eventos e prestador de infraestrutura de apoio para eventos, dentro de seu prazo de validade; 
 
O registro no Cadastro de Turismo do Ministério do Turismo restringe a ampla concorrência, visto que tal cadastro 
limita seu registro apenas as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços 
sociais autônomos. Empresas com outras naturezas jurídicas como sociedades anônimas, MEI’s, Associações, 
Cooperativas, entre outras, não tem permissão para ter esse tipo de cadastro, o que nitidamente está em desacordo 
com o Art. 30 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que estabelece quais documentações serão exigidas para fins de 
qualificação técnica da Licitante. 
 
A questão fere princípios que norteiam o Direito Administrativo, e principalmente o Princípio da RAZOABILIDADE 
disposto na Lei 9784/99. Como se não bastasse, o item objurgado fere igualmente o CONSTITUCIONAL, o Princípio 
da Isonomia consagrado no inc. I, do art. 5º, da Constituição Federal. Dada a meridiana clareza com que se 
apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo mero cotejo com a letra fria da lei, despiciendo é arrostar 
cometimentos doutrinários ou o posicionamento de nossos Pretórios 

 

3. CONCLUSÃO 
 

A licitação em discussão traz cláusulas que, por apresentarem falta de exigências, comprometem a disputa, 
trazendo prejuízos não só aos licitantes, como ao próprio Órgão, que fica impedido de analisar ofertas que 
seriam vantajosas no que se refere a qualidade dos serviços apresentados. 
As exigências essas que criam óbice à realização da disputa, por que deixa de estabelecer critérios essenciais de 

qualificação, ferindo dispositivos legais que regem o processo licitatório, sobre os quais disco rreremos a seguir. 

 

4. DO MÉRITO 

 
4.1 - Da Capacidade Técnica 

 

O processo licitatório tem entre suas finalidades procurar a proposta mais vantajosa para a Administração e 

proporcionar um elevado nível de competitividade e igualdade de tratamento entre os participantes do 

certame, de forma a garantir o cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e isonomia, consoante 

art. 37 da Constituição Federal de 1988. 
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5. DO REQUERIMENTO 
 

Requer a impugnante que “Seja julgada procedente a presente impugnação, para que sejam retificados os itens 
12.8.1 (g) e 12.8.2 (d) do edital ora impugnado, fazendo nele excluir a exigência de que os licitantes apresentem 
o seguinte documento: O registro no sistema CADASTUR do Ministério do Turismo, a alteração do edital, 
conforme razões expostas acima, e a renovação do prazo para formulação de proposta. 
 
 

 
Sendo isto, peço deferimento. 

 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, 23 de Junho de 2022. 

 

 

Marcelo de Araujo Werneck 
Sócio Administrador 

RG: 081980/O-6 - CRC/RJ 
CPF: 020.351.917-50 


