
1 

 

 

   

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO, ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) 

PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA/SC 

 

PROCESSO DE COMPRA LICITAÇÃO Nº 48/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 

OBJETO: Aquisição de Rolo Compactador 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o número 83.675.413/0001-01, com sede à BR-101, 

KM 210, Bairro Picadas do Sul, São José/SC, CEP 88.106-100, neste ato legalmente 

representada na forma de seu contrato social, como interessada no procedimento 

licitatório em epígrafe, amparada no disposto no art. 24 do Decreto n. 10.024/19, 

na Lei n. 10.520/2002 e no item 23 do edital, oferecer 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

contra situação específica do instrumento convocatório, que acaba por 

restringir de forma ilegal a participação dos interessados, porquanto consagra 

condições discriminatórias fundada em critérios não pertinentes e/ou relevantes 

para o objeto da contratação. 
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I – DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO 

EDITAL: 

 

Demonstrar-se-á com a presente impugnação aos termos do edital que 

as condições do instrumento convocatório estão limitando injustamente o universo 

de competidores, porquanto consagra condições discriminatórias fundada em 

critérios não pertinentes e/ou não relevantes para o objeto da contratação, o que 

constitui restrição velada à participação dos interessados, em detrimento da 

legislação de regência. 

Diante das ilegalidades encontradas no texto convocatório, a 

competitividade pretendida e a melhor contratação almejada restarão 

comprometidas, motivo pelo qual a IMPUGNANTE investe-se contra os termos do 

Edital e seus anexos, o que o faz por meio da presente manifestação, requerendo, 

desde logo, seja suspensa a licitação para adequação do edital com vistas a ampliar   

o universo de competidores.  

 

II – DAS CONDIÇÕES DISCRIMINATÓRIAS FUNDADA EM CRITÉRIO 

NÃO PERTINENTE E/OU NÃO RELEVANTES PARA O OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:  

 

O Município de Otacílio Costa, no Estado de Santa Catarina 

(“IMPUGNADA”), deflagrou procedimento licitatório na modalidade Pregão, na 

forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, registrado sob o número 

015/2022, tendo por objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLOS VIBRATÓRIO 

LISO, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2022, PARA SECRETARIA DE OBRAS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NOS ANEXOS I E II DESTE 

EDITAL”. 

Para tanto, o edital prescreve que o Rolo Compactador, mormente 

descrito no “Anexo I”, atender-se-á, dentre outros, as seguintes especificidades 

(sem grifo):  

 

ROLO COMPACTADOR DE SOLOS VIBRATÓRIO LISO COM AS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TRAÇÃO NO TAMBOR 

DIANTEIRO MAIS, CINTA KIT PATAS (KIT PÉ DE CARNEIRO), 
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BLOQUEIO NO DIFERENCIAL OU SISTEMA ANTI OATINAGEM, 

NOVO, ANO 2022, ZERO HORA, EQUIPADO COM OTOR TURBO 

DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 128HP (ATENDENDO AS 

NORMAS PARA EMISSÕES DE POLUENTES VIGENTES), COMO 

NO MÍNIMO 02 MARCHAS A FRENTE E 2 MARCHAR A RÉ. PESO 

OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.850KG. EQUIPADO DE FÁBRICA, 

CABINE FECHADA (ROPS/FOPS) COM AR CONDICIONADO 

QUENTE/FRIO, ASSENTO COM SUSPENSÃO REGULÁVEL, 

RÁDIO, RETROVISORES EXTERNOS DOS 02 LADOS, SISTEMA 

DE ILUMINAÇÃO PARA TRABALHO NOTURNO, LUZ DE 

ALERTA, PNEUS NOVOS NO MÍNIMO 12 LONAS, KIT 

MANUTENÇÃO DE DUAS MIL HORAS, COM FILTROS, ÓLEOS E 

MÃO DE OBRA INCLUSA. GARANTIA DE 12 MESES DA 

ENTRADA EM OPERAÇÃO. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO NO 

ATO DA ENTREGA TÉCNICA, MANUAIS DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE REVENDA AUTORIZADA COM DISTÂNCIA 

RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 150KM DA SEDE DO MUNICÍPIO. 

Valor Máximo Unitário de R$ 580.000,00.  

 

Importa consignar, conforme pode se perceber do catálogo anexo, a 

Impugnante tem em sua gama de produtos, Bem que atende do objeto licitado, qual 

seja, Rolo Compactador, da marca XCMG modelo XS123BR. 

Contudo, está sendo alijada do certame em virtude de específica 

exigência, relacionada à assistência técnica. 

No caso, o edital exigiu “ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REVENDA 

AUTORIZADA COM DISTÂNCIA RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 150KM DA SEDE 

DO MUNICÍPIO”. Ocorre, porém, que a empresa Impugnante tem suas sedes em 

três cidades de Santa Catarina, Joinville (filial), distante 260 km1; São José (sede), 

distante 236 km2; e, Chapecó (filial), distante aproximadamente 347 km3 do 

                                                     
1 Fonte: 

https://www.google.com/search?q=de+otac%C3%ADlio+costa+para+joinville&oq=de+otac%C3%ADlio

+costa+para+joinville&aqs=chrome..69i57.6202j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 
2 Fonte: 

https://www.google.com/search?q=de+s%C3%A3o+jos%C3%A9+para+otac%C3%ADlio+costa&oq=de

+s%C3%A3o+jos%C3%A9+para+otac%C3%ADlio+costa&aqs=chrome..69i57.8725j0j1&sourceid=chro

me&ie=UTF-8. 
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Município, conforme pesquisa no Google. 

Ou seja, uma das empresas mais tradicionais de Santa Catarina no 

mercado de equipamentos linha amarela, com mais de 40 anos, com ampla 

expertise nessa área e com extrema qualificação em seu setor de pós-venda e 

assistência técnica, inclusive com histórico de atendimento ao próprio Município, 

porquanto já realizou outras vendas em licitações recentes e também no passado, 

sem qualquer fato que o desabone a prestação de serviço. 

Mais ainda, a Macromaq é a única empresa do ramo da linha amarela 

que possuí três pontos próprios de assistência técnica no Estado, consoante já 

registrado acima, a sua sede, no município de São José, uma filial em Chapecó e a 

outra em Joinville4. 

Além disso, considerando o universo de empresas que atuam nesta 

seara comercial, é possível afirmar de forma categórica que nenhuma empresa 

atenderá a referida exigência, porquanto as empresas possuem assistência técnica 

autorizada, basicamente, nos Municípios da Grande Florianópolis (São José, 

Biguaçu), Itajaí, Blumenau, Joinville e Chapecó. 

Nesse contexto, pede-se vênia para citar abaixo quadro comparativo 

entre os pontos de assistência técnica existente entre os possíveis licitantes 

concorrentes do Estado. Senão, vejamos: 

 

QUADRO COMPARATIVO RELATIVO AO NUMERO DE PONTOS DE ASSISTENCIA 
TECNICA AUTORIZADAS PELAS FABRICANTES NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 
 

NOME DA 

EMPRESA 

MARCA PONTOS DE 

ATENDIMENTO 

EM SANTA 

CATARINA 

LOCALIZAÇÃO 

DOS PONTOS 

DE 

ATENDIMENTO 

ENDEREÇO ELETRONICO 

DE   REREFERENCIA 

 

 
MACROMAQ 

EQUIPAMENTOS 

LTDA 

 

 

 

XCMG 

 

 

03 (TRÊS) 

 

 

 

 SÃO JOSE 
 

 JOINVILLE 
 

 CHAPECO 
 

 

www.macromaq.com.br 

 

VENEZA 

EQUIPAMENTOS 

 

 

JOHN DEERE 

 

01 (UM) 

 

 PALHOÇA 

 

www.venezaequipamentos.com.br 

     

                                                                                                                                                          
3 Fonte: 

https://www.google.com/search?q=de+chapec%C3%B3+para+otacilio+costa&oq=de+chapec%C3%B3+p

ara+otacilio+costa&aqs=chrome..69i57.17119j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 
4 Fonte: https://macromaq.com/site/contato/. Acessado em 23/09/2019. 

http://www.macromaq.com.br/
http://www.venezaequipamentos.com.br/
https://macromaq.com/site/contato/
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PARANA 

EQUIPAMENTOS 

 

CATERPILLAR 02 (DOIS)  BIGUAÇU 
 

 CHAPECO 
 

 

www.pesa.com.br 

 

 
J. MANUCELLI 

EQUIPAMENTOS 

 

 

 

CASE 

 

 

01 (UM) 

 

 

 SÃO JOSE 

 

 

www.jmalucelliequipamentos.com

.br 

 

 
SHARK 

MAQUINAS  

PARA 

CONSTRUÇÃO 

LTDA 

 

 

NEW HOLLAND 

 

 

 

01(UM) 

 

 BIGUAÇU 

 

www.sharkmaquinas.com.br 

 
MANTOMAC 

COMERCIO DE 

PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA 

 

 

KOMATSU 

 

02 (DOIS) 

 

 CHAPECO 

 

 BLUMENAU 
 

 

www.mantomac.com.br 

 
ENGEPEÇAS  

EQUIPAMENTOS 

LTDA 

 

JCB 

 

02 (DOIS) 

 

 ITAJAI 

 

 CHAPECO 

 

 

www.engepecas.com.br 

 
ROMAC 

TECNICA DE 

MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

LTDA. 

 

 

 

DOOSAN 

MULLER 

LIUGONG 

 

 

01 (UM) 

 

 BIGUAÇU 
 

 

 

www.romac.com.br 

 

 

Assim sendo, verifica-se que a empresa com assistência técnica 

autorizada mais próxima fica no Município de Blumenau, distante 

aproximadamente 177 km de Otacílio Costa, conforme pesquisa no Google5, sendo, 

inclusive única empresa nesta distância. 

Logo, serve a presente para, conforme acima fundamentado, afirmar que 

a exigência de “ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REVENDA AUTORIZADA COM 

DISTÂNCIA RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 150KM DA SEDE DO MUNICÍPIO”, 

acabou por restringir indevidamente a participação de concorrentes, prática 

vedada em licitações. 

Neste contexto, revela-se prudente sugerir a retificação do edital para 

                                                     
5 Fonte: 

https://www.google.com/search?q=de+blumenau+para+otacilio+costa&oq=de+blumenau+para+otacilio+

costa&aqs=chrome..69i57.5157j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

http://www.pesa.com.br/
http://www.jmalucelliequipamentos.com.br/
http://www.jmalucelliequipamentos.com.br/
http://www.sharkmaquinas.com.br/
http://www.mantomac.com.br/
http://engepecas.com.br/
http://www.romac.com.br/
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que passe a constar a distância não superior à 300 km, o que contemplaria todos os 

concorrentes existentes no mercado Catarinense, sem qualquer prejuízo de 

atendimento à este órgão público. 

É certo que a Lei nº 8.666/93 permite a indicação de algumas exigências 

como padrão de referência, a ser listado tão-somente como mero referencial para 

os licitantes. No caso em tela, porém, não é isso que se verifica. 

Com efeito, o exame do edital revela situação que merece urgente 

reparo pela autoridade administrativa, pois cria óbice a própria realização da 

disputa, limitando o leque da licitação, porquanto nenhum dos concorrentes terá 

como atender.  

Dando efetividade ao princípio da legalidade (cf. art. 37, caput, da 

CR/88), os artigos 3º, 4º e 41 da Lei n. 8.666/93 garantem a todos quantos 

participem de licitações públicas o direito público subjetivo à fiel observância do 

pertinente procedimento estabelecido na Lei, especialmente quanto à promoção da 

máxima competitividade factível entre os interessados, na busca pela proposta 

mais vantajosa.  

Entrementes, exsurge claro e insofismável que a Administração furtou o 

caráter competitivo do certame ao limitar o universo de possíveis participantes 

através ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE EM VIRTUDE DA EXIGÊNCIA 

RELACIONADA À DISTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, em 

parâmetros dissímil do que amplamente exigido no mercado nacional, em 

detrimento dos princípios constitucionais, o que constitui restrição velada à 

participação dos interessados.  

Ademais, excessiva e desproporcional é a especificação técnica acima, 

porquanto asseguram discriminação desproporcional a obtenção da contratação 

mais vantajosa, pois furta o caráter competitivo do certame.  

 À vista do exposto, o ato convocatório em debate necessita de reforma 

nestes quesitos, eis que contempla ROLO COMPACTADOR com especificação 

desnecessária para assegurar a boa execução do futuro contrato, e, via de 

consequência, tem o condão de impossibilitar a participação de interessados ou 

gerar efeitos aptos a acarretar a derrota de um ou mais possíveis licitantes.  

Ora, em que pese o objeto licitado exigir a adoção de tratamento 

discriminatório, isso não implica em autonomia à Administração para consagrar 

restrição excessiva, vez que esta deve atentar-se as especificações mínimas 

necessárias a fim de assegurar a obtenção da contratação mais vantajosa.  
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Para tanto, imprescindível é a compatibilidade entre a restrição do 

objeto com o fim a qual ele se destina, e, portanto, deve a Administração justificar, 

de modo fundamentado, não apenas a necessidade de discriminar, mas também o 

limite mínimo da discriminação e suas exigências. O que, data máxima vênia, não 

foram observados no presente certame.  

Nesta senda, é oportuno mencionar que o bem a ser ofertado pela 

Impugnante, já destacado acima, trata-se de equipamento que atende por 

completo o descritivo técnico do edital, é do mesmo porte daquele que esta 

sendo licitado, com reconhecida qualidade, que atendem na íntegra a 

satisfação do objeto perquirido, diferindo apenas em relação à distância da 

assistência técnica autorizada. 

 

Importante mencionar o entendimento adotado pelo Tribunal de Contas 

da União, quando da prolação do Acórdão 2.383/2014-TCU-Plenário, da relatoria 

do Eminente Ministro Aroldo Cedraz, no sentido de que “a Administração, por 

ocasião do planejamento de suas aquisições de equipamentos, deve identificar, 

previamente à elaboração das especificações técnicas e à cotação de preços, um 

conjunto representativo dos diversos modelos existentes no mercado que 

possam atender completamente às suas necessidades, de modo a caracterizar 

a realização de ampla pesquisa de mercado e evitar o direcionamento do 

certame para modelo específico pela inserção no edital de características 

atípicas”. 

Nesse sentido, é dever da Administração fundamentar tecnicamente 

quaisquer exigências de especificações ou condições com potencial de restringir o 

universo de competidores. No presente caso, todavia, não restaram demonstrados 

elementos técnicos hábeis a motivar restrições excessivas do certame, quando da 

exigência de “ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REVENDA AUTORIZADA COM 

DISTÂNCIA RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 150KM DA SEDE DO MUNICÍPIO”.  

Como possível consequência dessas exigências, consoante alertado 

acima, o certame poderá culminar com uma única proposta habilitada, sem 

qualquer desconto em relação ao preço de referência ou eventualmente ser 

declarado deserto. 

Como se verá abaixo, as exigências técnicas sucedidas no ato 

convocatório não encontram respaldo legal no § 1º, inc. I, art. 3º da Lei n. 8.666/93, 

pois tem o condão de impossibilitar a participação de interessados ou gerar efeitos 
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aptos a acarretar a derrota de um licitante, in verbis:  

 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

§ 1º É vedado aos agentes públicos:  

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 

de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos 

§§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de 

outubro de 1991;  

  

O § 1º com arrimo no inciso I do dispositivo é claro ao estipular que “é 

vedado aos agentes públicos” estabelecer preferência ou distinção em razão da 

sede ou domicílio dos licitantes, e, sobretudo, condições discriminatórias 

fundadas em critérios não pertinentes e/ou não relevantes para o objeto da 

contratação. Trata-se, portanto, da baliza do administrador para estipular 

exclusivamente o mínimo necessário para assegurar a boa execução do futuro 

contrato, sem restringir a competitividade do procedimento licitatório. 

A propósito, o Plenário do Tribunal de Contas da União, por meio do 

recente Acórdão nº 2441/17, se posicionou no sentido de que “cláusulas com 

potencial de restringir o caráter competitivo do certame devem ser objeto de 

adequada fundamentação, baseada em estudos prévios a licitação que indiquem a 

obrigatoriedade de inclusão de tais regras para atender às necessidades específicas 

do órgão, sejam de ordem técnica ou econômica”.  

Este é um ponto importante: as exigências do certame devem ser 
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obrigatoriamente motivadas e também divulgadas. Na fase interna do certame, os 

dados requeridos devem estar devidamente motivados, observando-se, como 

valiosa referência, os pressupostos do art. 15, I, da Lei n. 8.666/93.  

 Para tanto, por se destinar o certame à aquisição de equipamentos 

pesados com a finalidade precípua de atender as necessidades deste ínclito Órgão, 

desnecessário é a exigência de “ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REVENDA 

AUTORIZADA COM DISTÂNCIA RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 150KM DA SEDE 

DO MUNICÍPIO”. 

Não bastasse, excessiva e desproporcional a especificação técnica 

alusiva adrede, porquanto assegura discriminação desproporcional a obtenção da 

contratação mais vantajosa, pois furta o caráter competitivo do certame. 

A legislação é expressa ao proibir as exigências discriminatórias em tela, 

pois inexiste fundamento de fato ou de direito para tanto.   

Ademais, em que pese o objeto licitado exigir a adoção de tratamento 

discriminatório, isso não implica em autonomia à Administração para consagrar 

restrição excessiva, vez que esta deve se atentar as especificações mínimas 

necessárias a fim de assegurar a obtenção da contratação mais vantajosa. 

Para tanto, imprescindível é a compatibilidade entre a restrição do 

objeto com o fim a qual ele se destina, e, portanto, deve a Administração justificar, 

de modo fundamentado, não apenas a necessidade de discriminar, mas também o 

limite mínimo da discriminação. O que, frisa-se, não foram observados no 

presente certame, pois ausente qualquer justificativa, bem como qualquer 

documentação técnica/laudo que sirva de comprovação dos motivos da 

manutenção da exigência em relação à distância da assistência técnica 

autorizada. 

Este é um ponto importante: as exigências quanto à especificação 

técnica devem ser obrigatoriamente motivadas e também divulgadas. Na fase 

interna do certame, os dados requeridos, quanto à especificação técnica do objeto 

licitado, devem estar devidamente motivados.  

Quanto à divulgação desses motivos, cabe mencionar específica 

orientação do TCU, segundo o qual, certas exigências quanto à capacidade técnica 

são ilegais, reiterando seu entendimento no sentido de que se consigne:  

  

No respectivo processo, expressa e publicamente, os motivos 

dessa exigência, e demonstre tecnicamente que os parâmetros 
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fixados são suficientes e pertinentes ao objeto licitado, 

assegurando-se de que a exigência não implique restrição ao 

caráter competitivo do certame.6  

  

Assim, considerando-se que a Constituição Federal, bem como a Lei n. 

8.666/93 autorizam apenas as exigências mínimas necessárias à satisfatória 

execução do objeto licitado, a solicitação editalícia de que o objeto licitado, 

tenha “ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REVENDA AUTORIZADA COM DISTÂNCIA 

RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 150KM DA SEDE DO MUNICÍPIO”, merece ser 

revista pela IMPUGNADA, pois restringe indevidamente e sem justificativa 

técnica adequada o certame, compromete o caráter competitivo do certame.  

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Portanto, segundo a inteligência das Leis 8.666/93 e 10.520/2002, o 

espírito do Pregão deverá atender ao incentivo da competição e ao interesse 

público, vedando exigências que representem restrição excessiva e/ou que 

restrinjam excessivamente a competitividade do certame.  

ANTE O EXPOSTO, requer a IMPUGNANTE em relação ao Edital do 

Pregão Eletrônico n. 015/2022: 

a) Que seja recebida e processada a presente impugnação, porquanto 

tempestiva e adequada, nos termos da legislação de regência.  

b) Que a resposta referente a presente impugnação seja enviada aos e-

mails comercial@macromaq.com.br, atendimento@macromaq.com.br, 

atendimento02@macromaq.com.br e juridico@macromaq.com.br, bem como toda 

e qualquer intimação a ser feita à IMPUGNANTE, sob pena de nulidade. 

c) Que seja suspensa a licitação para adequação do EDITAL, suprindo as 

ilegalidades ora questionadas, para promover as alterações técnicas suscitadas, 

com vistas a ampliar o universo de competidores, requerendo e recomendando, 

com a máxima vênia, de abster-se em exigir “ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 

REVENDA AUTORIZADA COM DISTÂNCIA RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 

150KM DA SEDE DO MUNICÍPIO”. 

d) Alternativamente, requer seja retificado o edital, também com vistas 

a ampliar o universo de competidores, passando a exigir apenas que, mantidas 

                                                     
6 TCU, TC 007.358/02, Acórdão 32/03.  

mailto:comercial@macromaq.com.br
mailto:atendimento@macromaq.com.br
mailto:atendimento02@macromaq.com.br
mailto:juridico@macromaq.com.br
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as demais características, que a “ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE REVENDA 

AUTORIZADA COM DISTÂNCIA RODOVIÁRIA NÃO SUPERIOR 300KM DA SEDE 

DO MUNICÍPIO”, republicando-se, assim, seu texto e reabrindo novo prazo; 

e) Sucessivamente, na remota hipótese de se indeferir os pedidos acima, 

requer seja suspenso a licitação para adequação do edital, suprindo as ilegalidades 

ora questionadas com vistas a exigir apenas as características básicas do 

equipamento, conforme orientação do Ministério Público, sob pena de se 

caracterizar direcionamento de instrumento licitatório por restrição excessiva.  

f) Que seja acatada a presente impugnação, julgando procedentes todos 

os seus pedidos, sob pena de caracterizar direcionamento do certame. 

 

Seja encaminhada cópia da presente impugnação ao Ministério Público 

Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para que tomem 

conhecimento das irregularidades aqui questionados. 

Termos em que 

Pede Deferimento. 

São José/SC, 05 de abril de 2022. 
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