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PRESIDÊNCIA DO CISVALE – DESPACHO  

 
 
Resposta a impugnação ao edital de licitação concorrência nº 001/2017 
 
 
 Aportou ao Consórcio impugnação ao edital de licitação supracitado, alertando para 
a possibilidade de ao edital, pelo excesso de exigências, não acudirem interessados ou 
ainda, não garantir a ampla competitividade.  
 
 O expediente foi repassado à responsável técnica que responde pelo projeto, a 
qual manifestou-se de forma favorável a alteração da cláusula que restringe a 
participação, e fere a premissa da economicidade, de sorte que tenho por acolher tal 
entendimento, por representar o melhor rumo ao expediente.  
 
 Parecer técnico: 
 

Neste contexto, considerando as últimas demandas de esclarecimentos e agora objeto da impugnação e, com o 
objetivo de evitar uma licitação deserta, prejudicando em muito nosso trabalho e objetivo principal, sugiro: 
 
a) Manter a redação do item 2.20 do Edital; 
 
"2.20 - Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, emitida por entidade pública consorciada 
comprovando a experiência operacional na elaboração de Plano Intermunicipal e/ou Regional de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, de acordo com a Lei 12.305/2010, devidamente visado no conselho competente;" 
 
b) Acolher a impugnação alterando a redação do item 2.21 do Edital, 
 
de: 
 
"2.21 - Atestado de capacidade técnica emitida por entidade pública consorciada, comprovando a experiência de 
profissional do quadro (Engenheiro ambiental ou Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Químico 
ou Químico Industrial), na coordenação de Plano Intermunicipal e/ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, de acordo com a Lei 12.305/2010, devidamente visado no conselho competente;"  
 
para: 
 
"2.21 - Atestado de capacidade técnica emitida por entidade pública consorciada, comprovando a experiência de 
profissional do quadro (Engenheiro ambiental ou Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro Químico 
ou Químico Industrial), na coordenação de Plano Intermunicipal e/ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos e/ou Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e/ou Plano Municipal de Saneamento Básico, 
de acordo com as Leis federais nºs 11.445/2007 e 12.305/2010, devidamente visado no conselho competente;" 
 
Daniela Jaqueline Silveira 
Bióloga - Especialista em Gerenciamento Ambiental 
Depto. de Controle e Qualidade Ambiental 
Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade - SEMASS 

 
Assim determino: a) Fica alterada a cláusula do edital de nº 2.21 que passará a 

contar com a seguinte redação: 2.21 - Atestado de capacidade técnica emitida por 
entidade pública consorciada, comprovando a experiência de profissional do quadro 
(Engenheiro ambiental ou Engenheiro Civil ou Engenheiro Sanitarista ou Engenheiro 
Químico ou Químico Industrial), na coordenação de Plano Intermunicipal e/ou Regional de 
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Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e/ou Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos e/ou Plano Municipal de Saneamento Básico, de acordo com as Leis 
federais nºs 11.445/2007 e 12.305/2010, devidamente visado no conselho competente;"; 
b) republique o extrato e a alteração, aprazando-se nova data para a abertura dos 
envelopes; c) Intime-se do teor da presente, a empresa que protocolou a impugnação; d) 
publique-se, cumpra-se.  
 

Santa Cruz do Sul, 08 de agosto de 2017. 
 

GIOVANE WICKERT 
Presidente CISVALE 
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