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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÕES  

MODALIDADA TOMADA DE PREÇOS 14/2022 

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR 

SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SÓLIDOS E COMPACTÁVEIS, EM ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO PELA FEPAM. 

       Prezados, Pregoeiro(a), Equipe de apoio designados pela Portaria Nº 44.486/2021 e 

44.491/2021 com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação do 

Município de Selbach/RS. 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal  

NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA 

DE RESÍDUOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ sob o Nº 

93.616.688/0001-10, com sede na Rua Silveira Martins, 87, centro, no Município de Vila 

Maria/RS, neste ato, representada por sua Representante Legal JENIFER PEGORETI RIZZOTTO, 

brasileira, casada, inscrita no CPF sob o Nº 021.554.370-05 residente e domiciliada no 

Município de Vila Maria/RS, vem através do presente apresentar IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS 

DO EDITAL DE LICITAÇÕES retro referido, na condição de empresa interessada na participação 

ao presente certame, o que o faz com fulcro na Lei nº 8.666/93 e demais legislação atinente à 

matéria, nos seguintes termos: 

PRELIMINARMENTE – DO PRAZO DA INTERPOSIÇÃO 

DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

 

Com base no que dispõe o Art. 41, § 2º da Lei Federal 

nº 8.666/93, interpõe a empresa acima nominada (repise-se, interessada em participar do 

presente processo licitatório na condição de licitante), a presente impugnação aos termos do 

Edital, de forma tempestiva e requerendo, portanto, seja recebida e apreciada pela comissão 

de licitações deste Município para, ao final, ser julgada procedente e alterados os termos do 

Edital no item que abaixo especifica. 

De conhecimento desta comissão os termos do 

Dispositivo Legal acima referido, porém trazemos a lume seus dizeres para que dúvidas não 

pairem com relação ao prazo para a interposição desta impugnação e sua contagem, a saber: 
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Lei Federal nº 8.666/93 com a redação que lhe deu a 

Lei nº 8.883/94 - Art. 41 § 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. (grifo nosso) 

 

Portanto, em estando aprazada a licitação em apreço 

para o dia 27 de Dezembro de 2022, a impugnação levada a efeito com a presente peça vem 

protocolizada devidamente junto ao Município nesta data, respeitando o prazo acima referido, 

razão pela qual se requer seu recebimento e processamento pela comissão de licitações. 

 

NO MÉRITO - DO CABIMENTO  

 

I — DOS FATOS  

 

 Ao analisar a publicação do PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 14/2022, nos 

deparamos com a exigência de no item que trata de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

VI) Declaração de Disponibilidade e Licença de Operação vigente, expedida 
pelo Órgão Ambiental competente, que contemple a central de 
triagem/reciclagem de resíduos e compostagem em nome da licitante ou de 
terceiros, neste caso, condicionada à apresentação de cópia autenticada do 
contrato existente entre as partes, nos termos da Lei 12.305/2010. 
 

 

II - DO DIREITO  

 EXIGÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE “COMPOSTAGEM”. 

             Nas representação e nas razão da referida impugnação , destacamos que o Edital da 
referida licitação do Município de Selbach é restritivo à competição e acabará por impedir que 
outras empresas concorram devido à não possuir central de compostagem em nome da 
empresa e não haver a possibilidade de subcontratação com terceiros. Isso porque até onde se 
sabe apenas a atual prestadora de serviços do Município de Selbach , possuir tal licença.  
Além do mais, nem a mesma possui capacidade para recebimento, já que sua licença de 
operação tem a capacidade de compostagem de 3 ton/dia sabendo que a empresa é detentora 
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do contrato do Município de Espumoso/RS, que atualmente exige compostagem e produz mais 
de 220 ton/mês de resíduos. 

Reforçamos também , que a empresa Novo Mundo, neste e em outros editais da região fez 
diversos contatos com a empresa EcoSul através de WhatsApp , E-mails e a mesma não 
retorna e não concede disponibilidade para os demais concorrentes e caso seja necessário, 
pode ser concedido à essa comissão os devidos prints para comprovação. 

Viemos também através deste, apresentar novos fatos ocorridos na região envolvendo a 
exigência de Compostagem : 

No dia 20.12.2022, a Promotoria da Função Penal Originária deflagrou 
operação denominada “Operação Compostagem”, na qual apura “(...) crimes licitatórios e de 
corrupção, havendo indícios de pagamento de propina a agentes públicos para o 
direcionamento de licitações e a exploração de serviços de limpeza públicos superfaturados, 
com prejuízo ao erário estimado em aproximadamente R$ 500 mil (...)”1. 

Os contratos de limpeza pública objetos da investigação são dos Municípios de 
Tapera e Ibirapuitã, ambas cidades em que a empresa Ecosul é contratada, conforme se vê das 
informações retiradas do Licitacon: 

 

 

Ainda, a prefeitura do Município de Tapera emitiu Nota esclarecendo que o 
contrato sob investigação fora firmado no ano de 2016, o que, de qualquer forma, significa 
que se trata de suspeita de direcionamento de licitação em favor da empresa Ecosul, haja vista 
que naquele ano ela firmara dois contratos de coleta com o Município de Tapera, como se vê, 
também, dos dados do Licitacon: 

 

Destarte, a fim de evitar a continuidade do prejuízo à ora manifestante, por ser 
impossível cumprir a exigência de apresentar compostagem em nome próprio ou de terceiros, 
coisa que, ao que se sabe, em toda a região, somente a empresa Ecosul possui, bem como com 
a finalidade de evitar a continuidade de prejuízo ao erário público e mesmo a consolidação de 
prática deletéria à finalidade das contratações públicas que é a ampla concorrência e a 
transparência, solicita a remoção de exigência de central de compostagem. 

 
1 https://www.mprs.mp.br/noticias/55949/ 
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III – DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, requer-se que seja aceita a presente IMPUGNAÇÃO nos termos do 

Artigo 41, § 22 da Lei 8.666/93 e julgada procedente, com efeito para que: 

 O Município de Selbach/RS suspenda a exigência de central de Compostagem , mesmo 

que em nome de terceiros pelos motivos já descritos. 

 Sugere que caso julgue realmente necessário, que assim faça a contratação direta com 

o destino final para a prática de compostagem . 

 Seja publicado no Portal de Licitações do Município o presente pedido, bem como a 

decisão sobre o mesmo . 

 

 

 

    Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Vila Maria, 23 de Dezembro de 2022. 
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