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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 
Processo Administrativo n. 04.000.682/21-09 
 
 

INTERSEPT –  COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.538.275/0001-05, com 
sede na Rua Dom João VI, n.º 309, Ca juru, Curitiba, Estado do Paraná, 
por seu representante legal, ao f inal assinado, vem, respeitosamente, 
perante esta Comissão de Licitação, com fulcro no artigo 41, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93, interpor a presente 
 
 

IMPUGNAÇÃO  

 
 

ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO  n. 
015/2021, pelos fundamentos de fato e de direito adiante declinados:  

 
 

1.   DA TEMPESTIVIDADE E DA 
LEGITIMIDADE PARA APRESENTAÇÃO DA 
PRESENTE IMPUGNAÇÃO  

 
 

A presente impugnação tem por objeto apontar equívoco 
contido no instrumento convocatório cuja prévia correção se mostra indispensável à 
formulação de proposta para o certame em apreço. 

 
Nos termos do que determina o art . 41, §1º da 

Lei nº 8.666/1993, qualquer cidadão está leg itimado para a apresentação 
de impugnação ao edital de licitação, senão vejamos:  

 
 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  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, 
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devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 

no § 1o do art. 113. 

 
Ainda, conforme previsto no §2º, do mesmo 

artigo supracitado, bem como no art. 12, do Decreto 3.555/2000, que 
regulamenta a modalidade de licitação do Pregão, o prazo para 
impugnação é de 02 (dois) dias uteis antes da data fixadas para o 
recebimento da proposta.   

 
Art. 41.  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.                                     

 

Art. 12.   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..   § 1º  Caberá ao pregoeiro decidir 

sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

   § 2º  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 

 
Por outro lado, no próprio edital ora impugnado, 

no item 7 e seguintes, há previsão de que:  
 

7. DA FORMALIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E 

IMPUGNAÇÕES 

7.1. Os pedidos de ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÃO 

referentes ao processo licitatório poderão ser 

feitos por qualquer pessoa e deverão ser enviados em até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

ocorrência do Certame, por meio eletrônico, através do e-

mail gcaa-pb@pbh.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro 

responsável. 

 
Diante de todo o alhures narrado, não restam 

dúvidas acerca da legitimação da ora IMPUGNANTE como parte para 
apresentar a presente impugnação.  

 
Ademais, resta igualmente verificada a 

tempestividade na interposição da presente impugnação, vez que o prazo 
contido no item 7 foi totalmente observado pela ora IMPUGNANTE, uma 
vez que a abertura das propostas ocorrerá no dia 11/04/2022. 
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Isto posto, não havendo dúvidas acerca da supracitada 
tempestividade, deve a impugnação ser plenamente conhecida e após analisada, ser 
julgada totalmente procedente. 

 
Sendo assim, cumpre a esta administração, com fulcro nas 

determinações previstas no §2º, do art. 12 do Decreto 3555/2000, analisar as razões 
da impugnação e decidi-la no prazo de até 24 horas do oferecimento desta, sob pena 
de macular todo o certame e invalidá-lo.  

 
A respeito do referido entendimento, colaciona-se os 

seguintes pareceres do TCU: 
 

Acórdão 1007/2005 Primeira Câmara 

Adote providências para redobrar os esforços de cobrança 

nos casos de processos administrativos em que haja multas 

não impugnadas e sem contestação administrativa, a fim de 

agilizar a conclusão desses processos. 

 

Acórdão 668/2005 Plenário 

Deve ser cumprido o prazo previsto no § 1º do art. 12 do 

Decreto 3555/2000, decidindo no prazo de vinte e quatro 

horas sobre as petições apresentadas pelas licitantes nos 

pregões. 

 

Acórdão 668/2005 Plenário 

Não observância do prazo previsto no § 1º do art. 12 do 

Decreto 3.555/2000, ao apreciar as impugnações e os 

esclarecimentos ao edital apresentados, notadamente os das 

empresas (...), cujas respostas continham possível prejuízo 

para a participação das licitantes no certame. 

 

Acórdão 135/2005 Plenário 

Restrinja à Comissão de Licitação a atribuição de apreciação 

das impugnações de editais de licitação, por ser dessa a 

competência legal para realizar o processamento e 

julgamento das propostas dos licitantes, nos termos 

dispostos no art. 51 da Lei 8.666/1993. Sobre impugnação 

apresentada deve o pregoeiro decidi-la no prazo de vinte e 

quatro horas. Portanto, recomenda-se que no comprovante 

do recebimento da petição seja assinalada a hora em que foi 

protocolizada. Exemplo: impugnação recebida às 18 horas do 

dia 28 de janeiro de 2010, o pregoeiro teve prazo até às 18 

horas do dia 29 de janeiro de 2010 para analisar o 

documento impugnatório e dar resposta ao interessado. 

 

Independentemente da modalidade de licitação realizada, 
o licitante e o cidadão têm direito a obter resposta para petições encaminhadas ao 
órgão público contratante, ainda que improcedentes ou sem fundamentação legal. 

 
Nestes termos, postula-se que da presente impugnação, o 

prazo para publicação da resposta e decisão acerca do pleito seja respeitado, a fim de 
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guarnecer os princípios basilares da Administração Pública, bem como os atinentes aos 
procedimentos licitatórios. 

 
 

2.  RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 
 

2.1 Da Ilegalidade na exigência de atestado 
de capacidade técnica com 50% do 
quantitativo em atestado único, item 
10.1.1.2.3 do Edital 

 
Inicialmente, é importante destacar que, com o objetivo 

de evitar a posterior declaração de nulidade do certame, se faz necessário oferecimento 
da presente impugnação no intuito de ver corrigidos e/ou suprimidos critérios 
excessivamente restritivos e ilegais cometidos pela Administração, os quais extrapolam 
o disposto no artigo 30 da Lei 8.666/93. 

 
A IMPUGNANTE, tradicional e conceituada empresa, apta 

a prestar os serviços objeto da presente licitação, pretendendo participar do certame 
em epígrafe, ao analisar as exigências do Edital, notou que nele contém disposições 
que violam as regras licitatórias e justificam a reforma do Edital em apreço, como se 
verá a seguir. 

 
Pelo exposto, tendo em vista as exigências contidas no 

Edital, com as quais não concorda, passa a IMPUGNANTE a apresentar as suas razões.  
 
Com efeito, a ora IMPUGNANTE tomou 

conhecimento acerca da presente licitação, tendo como objeto 
“PROMOVER REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E 
VIDEOMONITORAMENTO, URBANO E PREDIAL, COM LOTE ÚNICO, COMPOSTO DE 
PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE ACORDO COM A LISTA DE PREÇOS 
UNITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E 
ANEXOS DESTE EDITAL.” 

 
Trata-se em suma, de contratação de empresa 

para a prestação de serviços terceirizados para fornecimento e 
instalação de sistemas de alarme e videomonitoriamento urbano e 
predial. 

 
Ocorre que, compulsando o edital e seus anexos, 

especificamente no item 10.1.1.2 é possível verificar restrição à competitividade ao 
certame, conforme será detalhado. 

 
O item 10.1.1.2 e seguintes,  impõem as 

seguintes exigências: 
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10.1.1.2. Qualificação técnica: 

10.1.1.2.1. O proponente arrematante deverá apresentar atestado(s) de 

capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que demonstre a instalação completa de, ao menos, 10 (dez) 

sistemas de alarmes e/ou monitoramento, incluindo câmeras, sensores, 

alarmes, computadores, sistemas e software de imagens, entre outros 

itens pertinentes e compatíveis em características e prazos com o objeto 

licitado. 

10.1.1.2.1.2. Será permitido o somatório de atestados. 

10.1.1.2.1.3. Pelo menos 50% do quantitativo exigido no item 

10.1.1.2.1 deverá ser apresentado em atestado único. 

10.1.1.2.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou 

deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida 

identificação do responsável pela assinatura do atestado; 

a) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) 

em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do 

licitante; 

b) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo 

próprio licitante. 

c) Serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por empresas de 

mesmo grupo econômico. 

10.1.1.2.4. Serão aceitos atestados correlacionados ao objeto realizados 

fora do território nacional, os quais deverão ser traduzidos para língua 

portuguesa por meio de tradutor juramentado. 

10.1.1.2.5. O agente de licitação pode exigir, em diligência, que os 

atestados de capacidade técnica sejam acompanhados de documentos que 

corroborem o seu teor, como cópias de contratos, medições, notas fiscais, 

registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 

 

Desse modo, resta patente que o edital infringe 
principalmente os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, bem 
como a competitividade do certame, uma vez que ao prever que a empresa licitante 
deve apresentar 50% do quantitativo em um único atestado de capacidade técnica, 
obsta a competitividade do certame e, por consequência, a possibilidade da 
Administração Pública celebrar a contratação mais vantajosa. 

 
São os ditames do art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal: 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte:  

[...] 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
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técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

 
Prevê o inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal que 

o procedimento licitatório “somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações“. 

 
Conforme exigência constitucional, todo ato do poder 

público, deverá respeitar o princípio da legalidade e neste caso em espécie, além do 
respeito à Lei Geral de Licitações, a Administração deverá adotar os procedimentos 
estabelecidos na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5 – a que a todas as luzes aderiu o 
edital: 

 
“(...) estabelecer os procedimentos destinados à implantação 

e operacionalização do SISTEMA DE CADASTRAMENTO 

UNIFICADO DE SERVIÇOS GERAIS - SICAF, MÓDULO DO 

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE 

FORNECEDORES- SIASG , nos órgãos da Presidência da 

República, nos Ministérios, nas Autarquias e nas Fundações 

que integram o SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG. 

 

Os órgãos/entidades integrantes do SISG, bem como os 

demais órgãos/entidades que optarem pela utilização do 

SICAF, ficam obrigados à adoção dos procedimentos 

estabelecidos nesta IN, visando à desejada otimização da 

sistemática de compras da Administração Pública.” 

 
A referida Instrução Normativa acima determina em seu 

Item 7, os procedimentos obrigatórios a serem seguidos, conforme segue abaixo: 
 
“7. DOS EDITAIS”  

(...) 

7.4. Os editais não poderão conter cláusulas que excedam às 

exigências contidas nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, 

salvo quando os assuntos estiverem previstos em leis 

específicas. 

 

A exigência de que 50% do quantitativo exigido seja 
apresentado em 1 (um) único atestado restringe a competitividade e não se justifica no 
referido edital. 

 
 
A exigência de apresentação de atestados para fins de 

qualificação técnica em licitação, prevista no art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/93, tem como 
finalidade verificar se o licitante possui condições técnicas necessárias e suficientes 
para, em se sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto de forma satisfatória. 

 
Os atestados revelam a experiência anterior do licitante na 

execução de objetos similares ao licitado, em características, quantidades e prazos. A 
lógica que baseia a qualificação técnica envolve uma presunção de capacidade. 
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Segundo as diretrizes legais, se reconhece que o sujeito que comprovar já ter realizado 
um objeto equivalente ao licitado será presumido “apto” para desenvolver o objeto da 
licitação, razão pela qual haverá de ser habilitado. 

 
Em consequência disso, o impedimento ao somatório de 

atestados é medida excepcional que deve estar amparada em justificativa de ordem 
técnica e exige vedação expressa no edital da licitação. 

 
O que não é o caso do presente Edital! 
 
Em momento algum houve justificativa plausível no 

certame justificando a exigência constante no item 10.1.1.2.1.3. 
 
 
Ainda seguindo esse raciocínio, o Tribunal de Contas da 

União já decidiu: 
 
 

“com relação à proibição da soma de quantitativos de contratos distintos, 

não vislumbro prejuízo. É usual o estabelecimento de limites, com o intuito 

de evitar que a adição de quantitativos irrisórios venha a amparar 

experiência inexistente no curriculum do licitante. Apenas 

excepcionalmente, em razão da natureza dos serviços, tal medida poderia 

ser restritiva.” (Acórdão nº 2.088/2004m Plenário, rel. Min. Walton Alencar 

Rodrigues) 

 

Para o fim de comprovação de capacidade técnica deve ser aceito o 

somatório de atestados, sempre que não houver motivo para 

justificar a exigência de atestado único 

Auditoria do TCU tratou das obras de microdrenagem, execução da rede 

coletora de esgoto e urbanização da bacia da Criminosa, bem como 

construção da estação de tratamento de esgotos, no bairro Nova Marabá, 

no município de Marabá/PA. Na fiscalização, foi verificada, dentre outras 

irregularidades, a potencial restrição à competitividade, decorrente de 

critérios inadequados de habilitação e julgamento na Concorrência 5/2011-

CPL/PMM, que teve por objeto um conjunto de obras e serviços ligados à 

engenharia. Para o relator, “a restrição ao caráter competitivo da licitação 

foi caracterizada pela proibição do somatório de atestados de capacidade 

técnica”, sendo que, para ele, “a explicação para a proibição do somatório 

de atestados de capacidade técnica não foi convincente”. Em circunstâncias 

semelhantes, ainda conforme o relator, o Tribunal tem determinado que “a 

comprovação de capacidade técnica seja feita mediante o somatório de 

atestados, sempre que não houver motivo para justificar a exigência de 

atestado único”. O Tribunal, então, com suporte no voto do relator, decidiu 

pela audiência dos responsáveis por esta e pelas outras irregularidades. 

Precedentes citados: Acórdãos nº 1.237/2008, 2.150/2008 e 2.882/2008, 

todos do Plenário. Acórdão n.º 1231/2012-Plenário, TC 

002.393/2012-3, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 23.5.2012. 

 

É indevida a proibição de somatório de atestados, para efeito de 

comprovação de qualificação técnico-operacional, quando a aptidão 

da licitante puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de 
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um atestado 

Auditoria realizada nas obras de construção do sistema de esgotamento 

sanitário do município de Parnamirim/RN, custeadas com recursos 

repassados pelo Ministério das Cidades, apontou indícios de irregularidades 

na Concorrência n. 001/2008, que resultou na assinatura do Contrato n. 

85/2008-Semop/RN com a empresa declarada vencedora do certame, no 

valor de R$ 81.714.726,01. Entre os indícios de irregularidades apontados, 

destaquem-se as exigências contidas em edital que vedaram o somatório 

de atestados para fins de habilitação dos licitantes. Anotou a unidade 

técnica que o edital de licitação estabeleceu, para efeito de habilitação 

técnico-operacional, que a capacidade para execução de cada item da obra 

deveria ser demonstrada “em um único atestado, referente a uma ou mais 

obras isoladamente, não se aceitando valores resultantes de somatórios e, 

ainda, que todas as onze exigências, agrupadas nas letras a, b, c e d do 

item 7.5.1.2, fossem comprovadas em no máximo 03 (três) atestados”. 

Considerou insatisfatórias as razões de justificativos dos responsáveis, no 

sentido de que tal medida visava simplificar o cumprimento de exigências 

pelas licitantes e aumentar a participação de empresas. Ressaltou, a esse 

respeito, que “a possibilidade de apresentar um maior número de 

atestados permitiria que mais empresas alcançassem os quantitativos 

exigidos”. Ademais, “a jurisprudência deste Tribunal de Contas admite a 

soma dos quantitativos constantes de mais de um atestado”. O relator, por 

sua vez, anotou que as deliberações do Tribunal têm sido no sentido de 

que tal vedação é indevida, “nos casos, como o que ora se analisa, em que 

a aptidão técnica da empresa licitante possa ser satisfatoriamente 

demonstrada por mais de um atestado”. O Tribunal, então, quanto a esse 

aspecto, decidiu determinar ao Município de Parnamirim/RN que, em 

futuras licitações para contratação de obras e serviços de engenharia, 

custeadas com recursos federais, abstenha-se de: “(…) 9.2.2. estipular a 

necessidade de que a prova da execução anterior de determinados serviços 

se faça num único atestado, o que potencializa a restrição à 

competitividade, a não ser que a vedação ao somatório esteja devida e 

amplamente fundamentada nos autos do procedimento licitatório, em 

consonância com o disposto nos Acórdãos ns. 1636/2007, 2150/2008, 

342/2012, todos do Plenário, dentre outros julgados deste Tribunal;”. 

Precedentes mencionados: Acórdãos nºs 1.678/2006, 1.636/2007, 

597/2008, 1.694/2007, 2.150/2008, 342/2012, todos do Plenário. 

Acórdão n.º 1865/2012-Plenário, TC-015.018/2010-5, rel. Min. 

Marcos Bemquerer Costa, 18.7.2012. 

 

6.A vedação ao somatório de atestados, para o fim de comprovação 

da capacidade técnico-operacional, deve estar restrita aos casos 

em que o aumento de quantitativos acarretarem, 

incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do objeto 

ou uma desproporção entre quantidades e prazos de execução, 

capazes de exigir maior capacidade operativa e gerencial da 

licitante e ensejar potencial comprometimento da qualidade ou da 

finalidade almejadas na contratação, devendo a restrição ser 

justificada técnica e detalhadamente no respectivo processo 

administrativo. 

Representação acerca de pregão eletrônico conduzido pela Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para contratação de 

fornecimento e instalação de equipamentos e execução de serviços de 

adequação da climatização da sala de embarque do aeroporto Santos 

Dumont (RJ), questionara item do edital que vedava o somatório de 

atestados de capacidade técnico-operacional para se atingir o valor mínimo 
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da parcela de carga térmica estabelecido. Para a representante, “a vedação 

do somatório de atestados representou exigência desarrazoada e frustrou o 

caráter competitivo do certame”.  O relator observou inicialmente que “a 

questão da possibilidade de somatório dos atestados para comprovação de 

quantitativos mínimos deve ser averiguada caso a caso”. Em relação ao 

caso em exame, destacou o relator, entre outros aspectos, a “magnitude 

da intervenção exigida dos concorrentes no sistema de climatização do 

aeroporto – execução em quantitativos superiores, maior capacidade 

operativa, aumento da complexidade técnica e da capacidade gerencial”, 

que, no seu entender, não demonstrariam ser desproporcional a 

capacidade térmica mínima exigida. A fim de elucidar a questão, relembrou 

o relator o Acórdão 2.150/2008-Plenário, que determinara a órgão 

jurisdicionado que “somente limite o somatório de quantidades de 

atestados para a comprovação de capacidade técnico-operacional dos 

editais nos casos em que o aumento de quantitativos do serviço 

acarretarem, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica do 

objeto ou uma desproporção entre as quantidades e prazos para a sua 

execução, capazes de ensejar maior capacidade operativa e gerencial da 

licitante e de potencial comprometimento acerca da qualidade ou da 

finalidade almejada na contratação da obra ou serviços”.  Ao concluir que 

não houve restrição ao caráter competitivo do certame, ponderou o relator 

que a Infraero deveria ser alertada “sobre a necessidade de maior 

detalhamento das informações técnicas sobre não aceitação do somatório 

dos atestados, a fim de evidenciar claramente a necessidade dessa medida 

e evitar dúvidas aos licitantes, até porque a não aceitação deve ser 

empregada em situações restritas”. Diante do exposto, o Tribunal julgou a 

Representação improcedente e emitiu ciência à Infraero, nos termos 

propostos pela relatoria. Acórdão 7105/2014-Segunda Câmara, TC 

025.867/2014-8, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer 

Costa, 18.11.2014. 

 
Do que foi exposto, não restam dúvidas de que não pode 

a Administração Pública exigir um requisito para que apenas as empresas que 
apresentem 50% do quantitativo exigido no item 10.1.1.2.1 em um único atestado 
possam participar de procedimentos licitatórios quando o referido registro não é exigido 
para o exercício da função. 

 
 
Diga-se, novamente, que a participação da presente 

impugnante na licitação joga a favor da seleção da proposta mais vantajosa, em função 
de sua competitividade no que tange à apresentação de propostas com bom preço e 
qualidade na prestação de serviços.  

 
Nessa mesma toada, é o mandamento legal do Art. 2º, 

§2º, do Decreto nº 10.024/2019, pelo qual, as normas disciplinadoras da licitação serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. 

 
Ademais, há que se destacar que o órgão público não 

apontou qualquer particularidade do objeto desta licitação que justificasse a exigência 
do item 10.1.1.2.1.3, ou seja, não houve apresentação de alguma justificativa técnica 
para exigência apresentada. 
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Dessa forma, resta demonstrado que a exigência editalícia 
macula os princípios da ampla concorrência e da isonomia dos licitantes, tendo em vista 
restringir a participação de interessados no certame, que possuam plena capacidade 
técnica para a prestação do serviço desejado por este tomador. 

 
 

3.  DO PEDIDO 
 

Pelo exposto, REQUER seja suspensa a presente 
licitação, bem como a sessão pública designada para o dia 11 de abril 
de 2022 , com o fito de revisar o edital publicado e, posteriormente, 
republicando-o com as devidas alterações, qual seja; al terar o item 
10.1.1.2.1.3 o qual prevê a exigência de que Pelo menos 50% do quantitativo 
exigido no item 10.1.1.2.1 deverá ser apresentado em atestado único., obstando assim 
a competitividade do certame e, por consequência, a possibilidade da Administração 
Pública celebrar a contratação mais vantajosa. 

 
 
 
Nestes termos, 
Aguarda deferimento. 
 
 

 
Curitiba- PR, 29 de março de 2022. 
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