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À 
CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO 
Pregão Presencial n. 03/2021  
Processo n. 120/2021 
 
 

           ASD – Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal Ltda. - ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.619.017/0001-85, por seu representante legal 

infra-assinado, vem com fulcro na Lei Federal nº 10.520/02, e pelo Decreto Municipal nº 

7.370/05 e suas alterações e, ainda, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e pela Lei 

Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, bem como pelos preceitos de direito público 

pertinentes e pelas condições estabelecidas neste Edital, interpor, Pedido de Impugnação contra 

o Pregão Presencial nº 03/2021, referência pelos fatos e fundamentos descritos e devidamente 

comprovados. 

 
1. DOS FATOS  

A CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO, abriu PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021, que tem 

como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO 

ESTATÍSTICO DE DADOS, QUANTITATIVO, DO TIPO NÃO PROBABILÍSTICO, POR COTA, COM O 

OBJETIVO DE AVALIAR JUNTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUZANO O DESEMPENHO DOS 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E AÇÕES DO PODER PÚBLICO, 

ABRANGENDO AS ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. 

 

A Impugnante, de posse do respectivo Edital, ao verificar as condições para participação 

no pleito, deparou-se com a FALTA DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NA HABILITAÇÃO 

necessária à realização do referido certame, senão vejamos. 

 

2. DA FALTA DE EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

        Da leitura do edital de licitação tem-se que dentre as atividades a serem desenvolvidas no 

decorrer do trabalho constam atividades e metodologias de responsabilidade estatística, 

conforme o Anexo VI – Termo de Referência. 
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Da leitura do edital de licitação consta que é exigido a comprovação de registro no CONRE 

do estatístico apenas para CONTRATADA. 

8. DESCRIÇÃO PONTUAL DO ELENCO DE ATIVIDADES POR 

LEVANTAMENTO  

8.1. Elaboração detalhada do plano amostral e metodológico, para 

apresentação, validação e posterior execução;  

8.2. Elaboração de instrumento de coleta de dados (problema de 

pesquisa, conceituação e hipóteses) estruturado, com questões 

fechadas e abertas, para apresentação, validação e posterior execução; 

 8.3. Coleta de dados, aplicação da pesquisa, com método de seleção e 

abordagem dos entrevistados em campo (em pontos de fluxo e/ou 

porta e porta);  

8.4. Checagem de pelo menos 20% das entrevistas aplicadas, por 

profissionais diferentes daqueles que aplicaram a pesquisa;  

8.5. Processamento dos dados coletados, com a realização de 

consistência das respostas e geração de base final devidamente 

tabulada; 

 8.6. Relatório de análise da coleta, a partir de rodadas de diálogo com a 

equipe de entrevistadores; 

 8.7. Elaboração de relatório final, no qual deve constar resumo da 

metodologia empregada, os quadros de tabulação, gráficos descritivos 

dos resultados, sempre acompanhados das informações de erro 

amostral e intervalo de confiança, além de comentários analíticos e 

sumário executivo. 

 

Entretanto, dentre a documentação solicitada às empresas participantes, não consta a 

exigência de que a empresa esteja devidamente registrada e em dia com suas obrigações com 

o Conselho Regional de Estatística (CONRE), para efeito de habilitação, como determina a Lei 

de Licitações. 
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Desta forma, deveria ser exigido PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO, o registro ou inscrição 

da empresa licitante em uma unidade do Conselho Regional de Estatística (CONRE).  

Portanto, na documentação exigida às empresas participantes não consta a exigência de 

habilitação técnica suficiente para atestar a competência da licitante para realizar o objeto do 

edital, conforme preconiza a lei. A não inclusão da empresa devidamente cadastrada no CONRE 

no momento da HABILITAÇÃO desrespeita claramente o princípio da legalidade, pois, o art. 30 da 

Lei 8666/93 reputa a tal exigência, de que na fase de habilitação as empresas apresentem a 

inscrição no conselho competente. 

       Também deveria ser exigido PARA EFEITOS DE HABILITAÇÃO, a declaração de 

disponibilidade, combinada com a de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico 

(estatístico) pela execução dos serviços na fase de habilitação e não como consta no edital, 

apenas para CONTRATADA. 

8.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR QUE SERÁ EXIGIDA QUANDO DA 
CONTRATAÇÃO E QUE DEVERÁ SE MANTER VÁLIDA E REGULAR DURANTE 
TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL:  

8.6.1. - Declaração de disponibilidade, combinada com a de 
responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico (estatístico) 
pela execução dos serviços até o seu recebimento definitivo pela 
CONTRATANTE. O mesmo poderá ser substituído mediante prévia ciência 
e autorização da CONTRATANTE 

 8.6.2. Comprovação de registro no CONRE - Conselho Regional de 
Estatística da 3ª Região (São Paulo) ou do Estado da sede da Licitante, 
através da certidão emitida pelo CONRE - Conselho Regional de Estatística 
da 3ª Região (São Paulo) ou do Estado da sede da Licitante, do estatístico 
indicado. 

 

 

4. DO PEDIDO 

Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito 

para: 
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1. O acolhimento da presente impugnação; 

2. Incluir o item referente à necessidade de registro da empresa na entidade profissional 
competente, qual seja: Conselho Regional de Estatística – CONRE na qualificação técnica da 
habilitação; 

3. Retificar o item, 8.6.1. - Declaração de disponibilidade, combinada com a de responsabilidade 
técnica, indicando o responsável técnico (estatístico) pela execução dos serviços, sendo 
exigida na habilitação; 

4. Determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo 
inicialmente previsto, conforme previsão legal. 
 
Nestes Termos, 
P. Deferimento 
 

Piracicaba, 11 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 

Arthur Souza Duarte 
RG: 33.988.070-3 

CPF: 358.483.538-08 
Proprietário 

 


