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EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS. 

DD TITULAR DO SETOR DE LICITAÇÕES. 

 

 

 

 

 

 

Edital de Concorrência nº 004/2021 

Data da sessão: 21/07/2021, as 10h00min 

 

 

 

 

 

 ENGESA COLETA DE RESÍDUOS E SANEAMENTO 

AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 12.494.315/0001-11, 

com sede na Estrada Campo Novo, nº 213, Bairro Aberta dos Morros, Porto Alegre/RS, CEP 

91751-443, representada conforme seus estatutos sociais, com amparo no art. 15, §6º c/c art. 

41, §1º da Lei Nacional nº 8.666, de 21 de junho de 1993, vem, apresentar IMPUGNAÇÃO 

AO EDITAL, pelas razões e fundamentos que passa a expor: 

 

    A impugnante objetivamente insurge-se contra os itens nº 

2.2.4, 4.4.4 e 4.4.6 do Edital de Concorrência Pública nº 004/2021, bem como para as 

inconformidades do Termo de Referência elencados abaixo cujo objeto é A presente 

licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa, visando a contratação de 

empresa para executar os serviços de coleta manual, mecanizada e transporte dos resíduos 

domiciliares orgânicos/rejeitos, com o emprego de caminhões compactadores dotados de 

sistema de rastreamento, monitoramento e gerenciamento eletrônico, para estar adequado ao 

objeto do Contrato: 
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 Salário e Benefícios em desacordo com a convenção coletiva 

vigente; 

 

 Taxa de Juros Selic utilizada pelo edital é  de 2020, com aumento 

significativo na taxa atual; 

 

 Cálculo de adicional noturno foi feito por dia, onde o correto seria 

mensal; 

 

 Termo de referência conta 13 páginas em rodapés e contém apenas 

12, podendo haver informações importantes nessa página não 

disponibilizada; 

 

 Item 5 do termo de referência obrigatório a contratante higienizar e 

manter a limpeza de containers de propriedade da prefeitura, 

porém não são especificados o modelo do equipamento, 

quantidade e nem mesmo periodicidade para tal limpeza; 

 

 Falta de composição de BDI e Encargos sociais na planilha da 

prefeitura; 

 

 Falta de previsão de custos de administração local conforme 

página 42 do manual de orientação TCE/RS; 

 

 As ilegalidades, quando somadas, tem elevado potencial de 

gerar a nefasta a restrição à competitividade, por consequência, afastar a contratação da 

proposta mais vantajosa à administração pública, o que viola diretamente o art. 3º, da lei 

8.666/93. 

 

 ITEM 2.2.4 – PROIBIÇÃO DE CONSÓRCIO – FALTA 

DE MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

 O item 2 do Edital trata da participação no Certame, sendo que 

veda a participação de licitantes de forma consorciada, senão vejamos: 
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2.2 Será vedada a participação de empresas na Licitação, 

quando: 

 

(...) 

 

2.2.4 Reunidas em Consórcio ou grupo de firmas. 

 

 Ocorre que, referida “proibição” deve estar acompanhada da 

respectiva justificativa ou motivação, sob pena de afrontar o princípio da mais ampla 

competição insculpida no art. 3° da licitação, eis que representa significa restrição ao 

certame. Aliás, é neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, vejamos:  

APELAÇÕES. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2007 DO 

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO 

DE LICITANTES EM CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DA AMPLA 

CONCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DECLARADO NULO. A Tomada de Preços visava à contratação de 

empresa para prestação dos serviços de vigilância volante e operação de 

embarcação pluvial. Certame do tipo Menor Preço Global que se atém 

apenas aos requisitos legais e à proposta de menor valor. Cláusula 2.1.2 do 

Edital obstativa da formação de consórcio que ofende o art. 33 da Lei 

8.666/93 e não atende ao interesse público. Decretação de nulidade do 

pacto que se impunha. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

LICITAÇÃO. COMPETITIVIDADE. Setembro/Dezembro 2015 31 

EDITAL. ALTERAÇÃO. EXIGÊNCIA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

ARMADA. OPERADOR DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL. Constitui ato 

de improbidade administrativa inserir o Presidente da Comissão de 

Licitação, de ofício, sem solicitação de alguma Secretaria Municipal, no 

edital de licitação, exigência manifestamente descabida para o fim de 

frustrar a competitividade do certame. Hipótese em que, no edital para 

contratação do serviço de vigilância armada volante, se incluiu a de 

operador de embarcação fluvial, o qual jamais foi prestado. NULIDADE 

DO CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO RESSARCIMENTO 

DESCABIDO. A procedência da ação com o ressarcimento do dano 

pressupõe que o ato cuja nulidade se declara seja lesivo ao patrimônio 

público. Ausente a comprovação, não é devido o ressarcimento. Não há 

causa de imputação de responsabilidade à empresa contratada, que não 

praticou qualquer ato ilícito. Os valores percebidos em razão de efetiva 

prestação de serviço não necessitam ser devolvidos. APELO DO 

MUNICÍPIO DESPROVIDO. UNÂNIME. APELO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PROVIDO. POR MAIORIA. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 

70052803954, Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo 

Kraemer, Julgado em 28/11/2013). (Grifo dos autores). 
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 Em vista disso, impugna-se o item 2.2.4, eis que ausente 

justificativa ou fundamentação para a restrição ao competitório através de Consórcio. 

 

ITEM 4.4.4 POSSUIR NO QUADRO PERMANENTE 

PROFISSIONAL COM ATESTADO 

 

 O item 4.4.4 do Edital está assim publicado: 

 

4.4.4. Comprovação pela proponente de possuir em quadro 

permanente, na data da apresentação da proposta, 

profissional(is) de nível superior, detentor(es) de atestado(s) de 

capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) 

Certificado(s) de Acervo Técnico - CAT(s), emitido(s) pela 

entidade profissional competente (CREA – Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia), comprovando a experiência 

do(s) profissional(is) na prestação dos serviços objeto deste 

instrumento. 

 

b) A comprovação de que o profissional de Nível Superior 

detentor de atestado de responsabilidade técnica pertence ao 

quadro permanente da empresa deve ser feita mediante a 

apresentação de cópia autenticada da ficha de registro de 

empregado, com o respectivo carimbo do Ministério do 

Trabalho ou da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS), 

juntamente com a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - 

GFIP, referente ao mês anterior à data prevista para entrega 

das propostas ou comprovando a existência de vínculo, por 

meio de contrato de prestação de serviço profissional 
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atualizado com firmas devidamente reconhecidas e celebrado 

de acordo com a legislação civil comum. 

 

 Trata-se, pois de exigência ilegal, eis que a lei a jurisprudência 

consolidada sobre o assunto determinam que é ilegal exigir do licitante que tenha 

determinado profissional no seu rol de empregados ou sócios, eis que constitui exigência 

abusiva, podendo ser substituído por contrato de natureza civil.  Em que pese a redação 

dúbia - possui em seu quadro permanente - que pode se levar a interpretação de ser 

empregado ou sócio, deve a exigência ser extirpada ou sua redação ser melhor esclarecida de 

modo a ficar absolutamente claro que exige-se a disponibilidade de profissional técnico, o 

que pode ser suprido por contrato de natureza civil, conforme jurisprudência remansosa do 

e. TCU, vejamos: 

 

GRUPO II - CLASSE VI – 1ª CÂMARA 

TC-004.966/2017-1  

Natureza: Representação 

Órgão/Entidade/Unidade: Município de São Luís de Montes Belos/GO  

Representante: Joaquim Antônio Monteiro, vereador (CPF 517.086.551-15) 

Responsáveis: Mércia Regeane Lima de Oliveira Cesílio, ex-Prefeita 

(CPF 588.261.061-34); Evanilde Fernandes Costa Gomides, ex-Secretária 

Municipal de Saúde (CPF 324.179.931-04); Marciel Ferreira da Silva, 

ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPF 903.381.971-68)  

Representação legal: Paulo Arthur Barbosa da Silva (OAB/GO 49.656); 

Lásara de Paula Araújo (OAB/GO 34.873)  

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. RECURSOS DO SUS 

TRANSFERIDOS À CONTA DO INCENTIVO FINANCEIRO DE 

INVESTIMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO NO ÂMBITO 

DO COMPONENTE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 

24H). OBRAS PARALISADAS, AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

NO LOCAL E IMPLANTAÇÃO EM ÁREA PARTICULAR. 

DILIGÊNCIAS. CONSTATAÇÃO DE RESTRIÇÃO À 

COMPETITIVIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO. AUDIÊNCIA. 

NÃO ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS. CONHECIMENTO. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. MULTA QUANTO ÀS QUESTÕES 
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RELACIONADAS À LICITAÇÃO. DETERMINAÇÃO QUANTO ÀS 

OBRAS. CIÊNCIA. 

Enunciado 

Configura restrição ao caráter competitivo da licitação a exigência, 

para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional (art. 30, § 

1º, inciso I, da Lei 8.666/1993), da demonstração de vínculo societário 

ou empregatício, por meio de carteira de trabalho, do responsável 

técnico com a empresa licitante, sendo suficiente a comprovação da 

disponibilidade do profissional mediante contrato de prestação de 

serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil. 

 

 Em vista disso, impugna-se o Edital. 

 

 ITEM 4.4.6 – ILEGALIDADE DA OBRIGATORIEDADE 

DE VISITA TÉCNICA – INCOERÊNCIA COM ITEM B  

 

 O Edital prevê como item obrigatório a visita técnica, 

conforme abaixo: 

 

4.4.6. A empresa deverá apresentar Atestado de Visita 

Técnica em que fique claro que a proponente visitou o local 

dos serviços e tem pleno conhecimento do todos os serviços 

licitados, em papel timbrado da SMCSU, assinado por servidor 

autorizado. 

 

b) O Atestado de Visita Técnica pode ser substituído por 

declaração, devidamente assinada pelo representante legal da 

empresa, de que conhece as especificidades do serviço. 

 

 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 
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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”. 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”. 

 

 É preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo 

de competidores, uma vez que acarreta ônus excessivo aos interessados que se encontram 

em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude 

disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindível a demonstração da 

indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do contrato. 

 

 Esse raciocínio está em consonância com o disposto no art. 37, 

inciso XXI da Constituição da República, que reputa como legítima apenas as “exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. 
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 Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que 

somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situações em 

que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem. Sendo que, quando não for essa a 

situação concreta, mostra-se suficiente a simples declaração do licitante de que tem pleno 

conhecimento das condições de prestação dos serviços. 

 

 Veja-se trecho extraído do Acórdão n°906/2012 – Plenário, no 

qual o Tribunal expediu as seguintes determinações ao ente licitante: 

 

“Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios 

cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao 

local das obras quando, por sua limitação de tempo e em face 

da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco 

acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a 

obra/serviço, de maneira a preservar o que preconiza o art. 3ª 

caput, e § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a 

declaração do licitante de que conhece as condições locais para 

a execução do objeto”. 

 

 Portanto, uma vez evidenciado que a especialidade do objeto 

não demanda que os potenciais interessados compareçam pessoalmente ao local onde será 

executado o objeto, pode a Administração optar apenas em exigir declaração do licitante, 

nos moldes aludidos. 

 

 Por outro lado, quando restar caracterizada a 

imprescindibilidade da visita técnica, o TCU tem determinado a observância de algumas 

cautelas pelos entes licitantes, de modo a não restringir indevidamente o caráter competitivo 

do certame, tal como evitar “a exigência de que as licitantes realizem visita técnica 

obrigatória em um único dia e horário”  
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 Segundo a Corte de Contas, o fato da exigência de visita 

técnica ser em um único dia e horário torna prejudicial a obtenção de proposta mais 

vantajosa para a administração, uma vez que possibilita que as empresas tomem 

conhecimento de quantos e quais são os participantes do certame. Esse é o raciocínio que se 

extrai do Acordão n°110/2012 – Plenário: 

 

“31. Com relação à exigência de que os competidores devem 

realizar visita técnica ao local da obra, em dia e hora único, 

definido no edital, foi demonstrado que a jurisprudência desta 

Corte é pacífica no sentido de repudiar tal medida, por 

configurar restrição indevida à competitividade do certame e 

por favorecer o prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, 

a falta é suficiente para macular a licitação e ensejar proposta 

para a anulação do processo licitatório, sem prejuízo de dar 

ciência ao omissis que a inserção no edital de licitação de 

exigência para a realização de vistoria técnica em um único dia 

e horário, constitui-se em restrição à competitividade e ofensa 

ao disposto no art. 3º, caput, e §1º, inciso II, da Lei 

8.666/1993, além de favorecer ajustes entre os potenciais 

competidores”. 

 

 Desse modo, quando necessária a visita técnica, o TCU tem 

expedido determinações no sentido de que a Administração “estabeleça prazo adequado para 

a sua realização, tanto para evitar que os potenciais licitantes tomem conhecimento prévio 

do universo de concorrentes através de reunião no mesmo local e horário, como para 

assegurar que os possíveis interessados ainda contem, após a realização da visita, com tempo 

hábil para a finalização de suas propostas.”  

 

 Outro apontamento do Corte de Contas acerca da visita 

técnica, diz respeito à exigência de que esta seja realizada por profissional responsável 

técnico da empresa licitante. De acordo com o Tribunal, essa condição tem caráter restritivo. 
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Vejamos trecho do Acórdão n° 785/2012 – Plenário no qual o Relator acompanhou a 

unidade técnica e considerou, que : “Em tese, não há óbices para que tal visita seja feita por 

profissional terceirizado pela empresa, sendo razoável, somente, exigir que o mesmo possua 

conhecimento técnico suficiente para tal incumbência”. 

 

 Ainda sobre o responsável pela realização da visita técnica, o 

TCU tem considerado impertinente exigir que “o engenheiro que deva participar desse ato 

seja o mesmo que ficará responsável pela execução dos serviços licitados. Essa exigência 

mostra-se excessiva, porquanto o fundamento para a visita técnica é assegurar que o licitante 

tome conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação. (…) seria perfeitamente possível que a visita técnica fosse 

realizada por um técnico ou outro profissional contratado pela futura licitante para esse fim 

específico, o qual posteriormente lhe passaria as informações necessárias para que tomasse 

conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, 

não havendo razão plausível para se exigir que o engenheiro que participasse da visita 

técnica fosse o futuro responsável pela execução do contrato”. 

 

 Logo, a exigência de visita técnica obrigatória e 

imotivadamente constitui ato ilegal, que impõe ônus excessivo aos licitantes e pode gerar 

indevida restrição a competitividade. 

 

 Ademais, o item 4.4.6 está em confronto direto com a alínea 

“b”, eis que naquele é obrigatório a visita técnica e neste é facultado substituir por simples 

declaração. Afinal de contas, qual item o licitante deve cumprir? Em vista disso, impugna-se 

o edital para afastar a ilegalidade e a contradição.   

 

 

 OMISSÃO DO EDITAL QUANTO A 

SUBCONTRATAÇÃO 
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 O Edital é absolutamente omisso quanto a possibilidade ou não 

de subcontratação (parcial ou total) razão pela qual é impugnado em sua totalidade a fim de 

que a administração pública promova as adequações de modo a restar conforme a legislação. 

Vejamos o art. 72, da lei 8.666/93: 

 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 

limite admitido, em cada caso, pela Administração. 

  

 Em vista disso, impugna-se o Edital. 

 

 TERMO DE REFERÊNCIA EM DESACORDO COM A 

LEI E COM DADOS DEFASADOS. IMPACTO NA 

FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 Conforme dito alhures, o Termo de Referência está eivado de 

vícios e defeitos que impactam diretamente na formulação das propostas e, também, na 

viabilidade econômica do contrato, eis que embasado em dados defasados, conforme 

pormenorizado abaixo: 

 

•Salário e Benefícios em desacordo com a convenção coletiva 

vigente; 

 

• Taxa de Juros Selic utilizada pelo edital é  de 2020, com 

aumento significativo na taxa atual; 

 

• Cálculo de adicional noturno foi feito por dia, onde o correto 

seria mensal; 
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• Termo de referência conta 13 páginas em rodapés e contém 

apenas 12, podendo haver informações importantes nessa 

página não disponibilizada; 

 

• Item 5 do termo de referência obrigatório a contratante 

higienizar e manter a limpeza de containers de propriedade da 

prefeitura, porém não são especificados o modelo do 

equipamento, quantidade e nem mesmo periodicidade para tal 

limpeza; 

 

• falta de composição de BDI e Encargos sociais na planilha da 

prefeitura; 

 

• Falta de previsão de custos de administração local conforme 

página 42 do manual de orientação TCE/RS; 

 

 Vejamos tabela ilustrando as inconsistências e seu impacto: 

 

Rio Grande Edital Correto Obs 

Salario Coletor R$ 1.330,73 R$ 1.397,27 CCT Seeac anexo 

Salario Motorista R$ 1.891,71 R$ 1.930,19 CCT Sinecarga anexo 

Vale Refeição (com desconto de 19%) R$ 14,11 R$ 14,74 CCT Seeac anexo 

Taxa de Juros (Selic) 2% 4,25% Consulta Selic 

Seguro contra terceiros (compactador) R$  1.500,00 R$ 3.782,71 Orçamento anexo 

Calculo de adicional noturno (h/mês) 5,33 112,58 

Edital está com calculo por dia 

para todos os cargos noturnos 

 

 O Termo de referência é documento prévio ao procedimento 

licitatório. Serve de base para elaboração do edital, a exemplo de projeto básico. Será 

elaborado pelo setor requisitante do objeto da licitação, em conjunto com a área de compras, 

e aprovado por quem autorizou a realização do procedimento licitatório. Deve conter, dentre 

outros, os seguintes elementos:  
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• descrição do objeto do certame, de forma precisa, suficiente e 

clara; 

 

 • critérios de aceitação do objeto;  

 

• critérios de avaliação do custo do bem ou serviço pela 

Administração, considerando os preços praticados no mercado;  

• valor estimado em planilhas de quantitativos e preços 

unitários, se for o caso;  

 

• prazo de execução do serviço ou de entrega do objeto;  

 

• definição dos métodos e estratégia de suprimento;  

 

• cronograma físico-financeiro, se for o caso;  

 

• deveres do contratado e do contratante;  

 

• prazo de garantia, quando for o caso;  

 

• procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato e  

 

• sanções por inadimplemento. 

 

 O art.7, da lei de licitações 8.666/93 é taxativo ao determinar 

que o Projeto básico/termo de referência deve conter orçamento detalhado e planilhas que 

expressem todos os seus custos unitários, in verbis:   

 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

seqüência: 
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I - projeto básico; 

 

II - projeto executivo; 

 

III - execução das obras e serviços. 

 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível 

para exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários; 

 

§ 6o  A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos 

ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado 

causa. 

 

 De modo que, a existência de Termo de Referência ou Projeto 

Básico defeituoso afronta diretamente o art. 7, da lei de licitação, sendo que é causa de 

nulidade absoluta, nos termos do §6º, conforme citado acima. Vejamos o posicionamento do 

TCU:   

Acórdão 1619/2008 Plenário (Sumário) A composição dos custos unitários 

expressos em planilha orçamentária é indispensável, nos termos do art. 7º, § 

2º, da Lei nº 8.666/1993 

 

Acórdão 324/2009 Plenário Faça constar dos futuros processos licitatórios o 

orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários, a fim de dar cumprimento ao art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

Acórdão 233/2007 Plenário Observe o disposto no art. 8º, inciso II, do 

Decreto nº 3.555/2000, quanto à elaboração do termo de referência, o qual 

deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 

Administração, diante de orçamento detalhado, ao adotar a modalidade de 

pregão na contratação de serviços de agenciamento de viagens. 
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 As deficiências e erros materiais do Termo de Referência 

impactam diretamente na formulação das propostas razão pela qual devem ser objeto de 

correção e, consequentemente, republicação do Edital com reabertura dos prazos forma 

integral, conforme art. 21, §4º, da lei Nacional nº 8.666/93, sob pena de nulidade. 

  

 Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o acolhimento da 

presente impugnação para o fim de determinar as correções no Edital e Termo de Referência 

da licitação, bem como a sua republicação com reabertura integral dos prazos, na forma lei. 

 

 Pede deferimento. 

  

  Porto Alegre, em 17 de julho de 2021. 
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