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Porto Alegre, 03 de agosto de 2020. 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SEUS MEMBROS  
CONSTANTINA/RS  

 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2020  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 63/2020 

 

A Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, doravante denominada 

ABBTUR Nacional, entidade de caráter civil, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, tem como Missão 

congregar, defender e representar os turismólogos e profissionais do Turismo, promovendo ações que 

favoreçam uma maior atuação destes profissionais no mercado de trabalho. Estimular a produção do 

saber e do fazer no campo do turismo, de forma ética e comprometida com o desenvolvimento 

sustentável da atividade.  A entidade tem focado o seu trabalho na capacitação profissional que atua 

no turismo frente às necessidades de mercado, além da criação do Conselho Federal de Turismo, pois 

a  profissão foi reconhecida pela Lei 12.591/12. 

A ABBTUR Nacional recebeu denúncia de processo licitatório, acima citado e requer o pronunciamento 

formal deste município nos termos e condições abaixo discriminados.   

Com o fulcro no § 2o  do Art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 2º  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 de habilitação em concorrência, a abertura 

dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994) 

O objeto é: REFORMULAÇÃO DO PLANO MUNIICPAL DE TURISMO E CURSO DE QUALIFICAÇÃO: 

Contratação de assessoria especializada na área do turismo, para:  

“01 - Reformulação do Plano Municipal de Turismo do município de Constantina;  

02 - Realização de cursos de qualificação para o desenvolvimento do turismo no município de Constantina, 

com carga horária total mínima de 144/horas, a ser ministrado por equipe de profissionais com comprovada qualificação 

na área do turismo, com as seguintes temáticas: 

a) Turismo Rural – Identificação e Seleção de Oportunidades de Negócio;  
b) Turismo Rural – Planejamento e Implementação de Pousadas e Restaurantes Rurais;  
c) Turismo Rural – A Acolhida no Meio Rural;  
d) Turismo Rural – Roteiro, Trilhas e Caminhadas Ecológicas;  
e) Turismo Rural – Implementação dos Pontos de Venda de Produtos Agroalimentares 

Típicos e de Artesanato;  
f) Turismo Rural Comandando e Organizando a Cozinha Rural;  
g) Turismo Rural – Os Segredos da Boa Culinária Rural;  
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h) Turismo Rural – O Serviço de Restaurantes Rurais;  
i) Turismo Rural – Consolidação das Ações Desenvolvidas;  
j) Turismo Rural – Marketing para o Turismo Rural. (Poderão ser realizadas outras 

atividades dentro da carga horária pré-estabelecida que contemplem atividades inerentes ao 
desenvolvimento do Turismo do município de Constantina). 

 
03 - Realização do mapeamento dos pontos turísticos e identificação do produto líder e visita técnica para 

troca de experiências.” 

Parte-se do pressuposto que a capacidade técnica do profissional é representada entidade  

representativa e, nesta parte do complexo objeto de licitação, há de ser apresentada a composição de 

equipe de profissionais legalmente capacitados para desenvolver o trabalho ora licitado.  

A dotação orçamentária não está declarada no Edital, apenas faz referência a Dotação Orçamentária 

Específica, o que não está correto, porém não invalida o fato de a dotação ser pública, logo, tornam-se 

válidas todas as exigências da Lei de Licitações e artigos da Constituição Federal que regulam o tema.  

Ademais, apontamos as características e as especificidades sobre os cursos de qualificação para o 

desenvolvimento do turismo possuem extrema semelhança com o conteúdo programático do SENAR- 

mesmos títulos dos módulos que compõe o Programa de Turismo Rural do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR).   

Assim sendo, solicitamos especial gentileza para refazer o Processo de Licitação, em tempo que 

renovamos nossa disponibilidade de orientação sobre a capacidade e regularidade de cada um dos 

profissionais que atuam na área do turismo, bem como a devida apresentação de Atestados de 

Capacidade Técnica que garantem a execução de serviços anteriores e todas as demais exigências do 

Art.30 da Lei 8.666/93 – Documentação relativa à Qualificação Técnica, inclusive sobre as parcelas de 

maior relevância.   

Certos da acolhida e do pronto atendimento,  

 

Nos colocamos à disposição, 

 

Porto Alegre, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 Atenciosamente, 
 

 
Turª Lenora Horn Schneider 
Presidente da ABBTUR Nacional  
Presidente ABBTUR-RS 

 

   


