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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 

Data da Sessão de Abertura e Julgamento do Pregão: 22 de Outubro de 2020. 

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS, MEIO FIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS DA 

CIDADE DE VARGEM BONITA – SC. 

 

IMPUGNANTE: TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME. 

 

1. DOS FATOS 

 

Trata-se de Impugnação, interposta em face ao instrumento convocatório da 

Tomada de Preços em destaque.  

 

Alega a impugnante, acerca do edital, a impossibilidade de exigir visita técnica no 

local da obra, sob o argumento de que tal exigência restringe a competitividade. 

 

É o breve relato. 

 

2. DA ANÁLISE 

Recebe-se a impugnação, dado o respeito aos pressupostos de estilo. 

 

No mérito, improcedente a irresignação.  

 

A Lei de Licitações autoriza que a Administração exija a realização de visita 

técnica pelo licitante como requisito de qualificação. Isso se afere a partir da leitura do 

art. 30, inciso III da Lei n°8.666/93, que dispõe : “a documentação relativa à qualificação 

técnica limitar-se-á: (…) III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação”. 
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Acerca da finalidade da realização de visita técnica – também chamada de visita 

prévia – o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, 

assim se manifestou: 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que 

todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, 

que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, 

evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens 

licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais. 11.1.3.2. 

Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao 

proponente o exame, a conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e 

características técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo 

que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e execução 

do objeto”. 

 

Diante do exposto, conclui-se que o TCU admite que a visita técnica seja exigida 

como critério de habilitação, no entanto essa condição deve ser ponderada a luz do art.3º 

da Lei de Licitações e do art. 37, inc. XXI da Constituição Federal. 

 

Ainda, já observou o TCU ao tratar da visita técnica quando da prestação de 

serviços de engenharia: 

 

“Ora, tomar conhecimento de todas as informações relativas às obras e das 

condições do local de sua realização é do interesse dos próprios licitantes. (...) 

qualquer empresário com um mínimo de responsabilidade não só deseja como 

necessita conhecer o local e as condições da obra a ser realizada antes de formular 

sua proposta comercial” 

 

Além de ser um mecanismo que visa resguardar o interesse do licitante, nos 

moldes já aludidos, a exigência de visita técnica visa também dar maior segurança à 

Administração, uma vez que atenua o risco da ocorrência de extinção precoce do contrato, 

ou de seu cumprimento irregular sob a justificativa, pelo particular, de que não conhecia 

todas as peculiaridades relacionadas ao local estipulado para o cumprimento do objeto, 

ainda que tenha firmado declaração nesse sentido. 

 

Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – 

Segunda Câmara, assim se manifestou: 

 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que 

todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, 

https://jus.com.br/tudo/licitacao
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que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, 

evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, 

resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais”. 

 

Portanto, em linhas gerais, o objetivo da referida exigência é evitar que haja, tanto 

para o licitante como para a Administração Pública, prejuízos de natureza econômica 

(com a formulação de propostas imprecisas), e/ou técnica (durante a execução do 

contrato). 

 

Os termos do edital atacado mostram-se regulares, respeitam o interesse público 

e se amoldam aos princípios da Administração Pública.  

 

3. DA DECISÃO 

Assim, em face da fundamentação exposta, DECIDO: 

 

a) Pelo conhecimento da Impugnação; 

b) Negar Provimento à impugnação apresentada pela empresa TONELLI 

ENGENHARIA EIRELI – ME em face do Processo Licitatório n. 058/2020, 

Tomada de Preços nº 019/2020; 

c) Manter as condições e prazos estabelecidos no Edital.  

 

Intime-se. Publique-se. Registre-se. 

 

Vargem Bonita, 20 de outubro de 2020. 

 

 

 

_______________________________________  

JANAINE ANTUNES DE OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

 

_______________________________________  

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  
Prefeita Municipal 

 


