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Concorrência Pública n.º PMC 07/2022 
 

 

 

 

 

CONTESTADO RESÍDUOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.408.864/0001-70, endereço eletrônico (e-mail): 

maurenengenhariaeconstrucao@gmail.com, com sede na Rua Sete de Setembro, n.º 870, 

Centro, no Município de Porto União, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.400-000, por seu 

representante legal Sr. Diego Maurer, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob 

n.º 093.572.789-23, residente e domiciliado na Rua Arcebispo Dom Manuel Silveira D’Elboux, 

n.º 1492, São Braz, no Município de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP: 84.603-308, 

através de sua procuradora devidamente constituída por meio da procuração em anexo, vem, 

mui respeitosamente, perante à ilustre presença de Vossa Senhoria, interpor a presente: 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, com fundamento no artigo 

41, da Lei n.º 8.666/1993, e demais dispositivos legais pertinentes à espécie, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos a seguir expendidos: 



 
 

 

 

1. DOS APONTAMENTOS INICIAIS 

A ora peticionária sempre prezou pelo cumprimento da legislação 

vigente, e mais, salienta-se que é uma empresa idônea e afirma seu total interesse e 

disposição em prestar serviços ao Município de Canoinhas/SC, no entanto, não pode deixar 

de questionar alguns itens presentes no Edital de Concorrência promovido. 

De mais a mais, a impugnante deixa claro seu respeito pelo trabalho 

do Município, da equipe de apoio, e de todo o corpo de servidores. As divergências, objeto da 

presente impugnação, referem-se unicamente à formalização da proposta e exigências que 

dificultam a ampla concorrência. Não afeta, em nada, o respeito da empresa pela instituição 

e pelos ilustres profissionais que a integram. 

 

2. DA TEMPESTIVIDADE 

De introito, destaca-se que consoante regra insculpida no artigo 41, 

parágrafo 1°, da Lei n.º 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de 

licitação por irregularidade na aplicação da Lei, devendo a irresignação ser protocolada até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, e ainda, 

com fulcro no parágrafo 2º, do mesmo Diploma Legal, decaíra do direito de impugnar os 

termos do edital de licitação perante a Administração Pública o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 

assim, a presente impugnação é tempestiva. 

Aliás, com fulcro no artigo 49, da Lei de Licitações, a Administração 

Pública pode, de ofício, revisar seus atos. 

 

 



 
 

 

 

3. DO BREVE RETROSPECTO 

A prima facie, tem-se que o Município de Canoinhas/SC, dispôs e 

informou acerca da realização de licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que 

ocorrerá na data de 23 de novembro de 2022, às 09h00min, sendo a licitação do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

Assim sendo, a Concorrência Pública n.º 07/2022 prevê regras e 

requisitos para a participação de aludido certame, a qual objetiva a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À COLETA, 

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTÁVEIS 

COM MONITORAMENTO VIA SATÉLITE, COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS (DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO DISPONIBILIZADO PELA 

CONTRATADA, DEVIDAMENTE LICENCIADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL RESPONSÁVEL), 

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS DE CANOINHAS (COLETA SELETIVA COM MONITORAMENTO VIA SATÉLITE), 

GERADOS DENTRO DOS LIMITES DO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE 

CANOINHAS, ZONAS DE EXPANSÃO URBANA E NO DISTRITO DE MARCÍLIO DIAS.” 

Ocorre, Vossa Senhoria, que o Edital em questão conserva requisitos 

que ferem os princípios do Direito Administrativo, bem como regras trazidas pela Lei n.º 

8.666/93, em especial, a AMPLA CONCORRÊNCIA, consoante as razões de direito que a ora 

peticionária passa a tecer. 

 

4. DAS RAZÕES DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

É crível mencionar que após a análise minuciosa do edital ora em 

apreço, constata-se que as exigências do objeto ferem às normas que regem o processo 

licitatório, em especial, cita-se a disposição do item 1: 



 
 

 

 

1. DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO 
DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A GESTÃO E O MANEJO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS 
SERVIÇOS DE: 

1.1.1 - Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos convencionais 
(domiciliar e comercial), classe II-A, com características domiciliares, do 
Município de Canoinhas, até uma Estação de Transbordo. 
1.1.2 - Serviços destinados a Estação de transbordo incluindo o transporte 

dos resíduos, até a Destinação Final. 
1.1.3 - Serviços de Destinação final dos resíduos, por meio de em Aterro 
Sanitário devidamente licenciado. 

1.1.4 - Coleta Seletiva dos materiais recicláveis, considerando o transporte, 
até o local de triagem indicado pelo município. 
1.1.5 - Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos 
serviços de saúde. 

1.1.6 - Estrutura administrativa para o gerenciamento dos serviços 
operacionais elencados acima 
 

 

De mais a mais, observa-se que o Ente Municipal está licitando VÁRIOS 

SERVIÇOS de FORMA GLOBAL, de modo que se esta r. Administração levar por diante a 

aglutinação dos serviços objeto do certame, estará violando o princípio da ampla 

concorrência. 

Nobre Senhoria, de acordo com a Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93), 

a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, 

conforme mandamento previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, sendo vedado “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo”, conforme  reza o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, 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 
l icitantes 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;      
 

 

Destoante do disposto no Edital, cabe mencionar os ensinamentos do 

professor Marçal Justen Filho: 

(...) consiste na concentração, em um único procedimento, de uma 

pluralidade de certames, de que resultam diferentes contratos. A licitação 
por itens corresponde, na verdade, a uma multiplicidade de licitações, cada 
qual com existência própria e dotada de autonomia jurídica, mas todas 
desenvolvidas conjugadamente em um único procedimento, documentado 

nos mesmos autos. (grifei) 

 

E ainda, continua: 

(...) a l icitação por itens deriva do interesse em economizar tempo e recursos 
materiais da Administração Pública, agilizando a atividade licitatória (...). 
 
(...) o fracionamento conduz à l icitação e contratação de objetos de menor 

dimensão quantitativa, qualitativa e econômica. Isso aumenta o número de 
pessoas em condições de disputar a contratação, inclusive pela redução dos 
requisitos de habilitação (que serão proporcionados à dimensão dos lotes). 

Trata-se não apenas de realizar o princípio da isonomia, mas da própria 
eficiência (...). 

 

Jessé Torres Pereira Júnior prescreve: 

Ao comentar acerca do parcelamento do objeto, o dispositivo quer ampliar a 
competitividade no âmbito do mesmo procedimento licitatório, destinado à 
compra da integralidade do objeto. A ampliação adviria da possibilidade de 

cada licitante apresentar-se ao certame para cotar quantidades parciais do 
objeto, na expectativa de que tal participação formasse mosaico mais variado 
de cotações de preço, barateando a compra, de um lado, e proporcionando 
maior acesso ao certame a empresas de menor porte, de outro, existindo a 



 
 

 

 

possibilidade de parcelamento do objeto, esse é dever da Administração, sob 
pena de descumprir princípios específicos da licitação, tal como o da 

competitividade. 

 

Em total consonância, fora editada a Súmula n.º 247, pelo Tribunal de 

Contas da União, que estabeleceu e uniformizou o seguinte entendimento: 

É obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das l icitações para a contratação de obras, serviços, compras e 
alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vi sta o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa 
divisibilidade. 

 

Aliás, parece que o legislador presumiu que os princípios da isonomia 

e da competitividade se coadunam mais com a licitação por item, a qual deve ser a regra, 

deixando a licitação por lote único como exceção. 

Dessarte, ressalta-se que quando da montagem do projeto básico e do 

edital de licitações na área de limpeza pública, assim como para as demais licitações, deve-se 

sempre levar em conta o parágrafo 1.º, do artigo 23, da Lei Federal n.º 8.666/93, in verbis: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes l imites, tendo em vista 
o valor estimado da contratação: 
§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à l icitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala. 

 

Outrossim, está regra tem o objetivo de proporcionar a ampla 

concorrência, aumentado a competição, dividindo os serviços no maior número de 



 
 

 

 

contratações que permitam atrair maior quantidade de competidores habilitados em cada 

especialidade a prestar o serviço. 

O parcelamento do objeto, portanto, é a regra, sendo que os casos  de 

aglutinação do objeto deverão ser devidamente justificados, o que não se verificou na 

presente situação, posto que não há qualquer estudo em anexo ao presente Edital para a 

aglutinação de todos os serviços licitados. 

Destarte, a Lei Federal n.º 11.445/2007, com redação dada pela Lei 

Federal n.º 14.026/2020, que estabelece, entre outros aspectos, as diretrizes nacionais para 

o saneamento básico, menciona, de forma separada, o que contempla o serviço público de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos: 

Art. 7º Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 
I - de coleta, de transbordo e de transporte dos resíduos relacionados na 

alínea “c” do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; 
II - de triagem, para fins de reutil ização ou reciclagem, de tratamento, 
inclusive por compostagem, e de destinação final dos resíduos relacionados 

na alínea “c” do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; e 
III - de varrição de logradouros públicos, de limpeza de dispositivos de 
drenagem de águas pluviais, de l impeza de córregos e outros serviços, tais 
como poda, capina, raspagem e roçada, e de outros  eventuais serviços de 

limpeza urbana, bem como de coleta, de acondicionamento e de destinação 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes dessas 
atividades. 

 

A contratação dos serviços de coleta, transporte, estação de 

transbordo e destinação final (pode ser realizada em um único lote (aglutinação), apenas 

quando comprovada a vantagem econômica para a administração da aglutinação desses 

serviços. 

Repita-se, não há junto ao presente certame (anexo) estudo que 

demonstre comprovada vantagem econômica para a administração acerca da aglutinação 

desses serviços. 



 
 

 

 

Não apenas, Nobre Senhoria, NESTA OPORTUNIDADE A ORA 

IMPUGNANTE APONTA A CLARA RESTRIÇÃO A AMPLA CONCORRÊNCIA NO PRESENTE 

CERTAME, UMA VEZ QUE SE CONTINUAR A LICITAÇÃO DE FORMA AGLUTINADA, APENAS 

UMA EMPRESA PODERÁ SE HABILITAR. 

Cumpre ressaltar que a região do Vale do Iguaçu possui ampla oferta 

desses serviços, com empresas atuando de forma independente em alguma das atividades em 

diversas Municipalidades da região Sul do Brasil, contudo, o edital em questão restringe para 

exclusivamente uma única empresa habilitar e prestar todos os serviços. 

Como é cediço, a contratação de qualquer produto e/ou serviço pela 

Administração Pública é realizada por meio de licitação, lastreada nos princípios 

constitucionais gerais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

bem como, nos princípios específicos da Lei n.º 8.666/93, dentre eles a vinculação ao 

instrumento convocatório, economicidade e eficiência, julgamento objetivo e obtenção da 

proposta mais vantajosa para a administração. 

Com efeito, a vasta jurisprudência do TCU aponta que a decisão 

quanto ao aglutinamento dos itens, nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, da Lei n.º 

8.666/1993, deve estar, devidamente, balizada em estudos que demonstrem a viabilidade 

técnica e econômica dessa medida. 

Desta feita, infelizmente, o Edital em questão não motivou de forma 

clara suas razões para adotar a licitação por lote único, e como bem demonstrado, o edital se 

apresenta em flagrante ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e 

tratamento paritário entre as partes. 

A respeito do tema em voga, cita-se que a jurisprudência do Tribunal 

de Contas da União é no sentido de que o gestor público deve, sempre que possível, BUSCAR 



 
 

 

 

O PARCELAMENTO DO OBJETO COM VISTAS A AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO 

CERTAME. 

Das reiteradas decisões do TCU, citam-se: 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. INCONSISTÊNCIAS EM RELAÇÃO AO 
PLANEJAMENTO E À CONDUÇÃO DA LICITAÇÃO. POSSÍVEL RESTRIÇÃO 

INJUSTIFICADA À COMPETITIVIDADE . INDÍCIOS DE SOBREPREÇO. ADOÇÃO 
DE MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER OS ATOS DECORRENTES DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS E DE NOVAS ADESÕES À REFERIDA ATA. OITIVAS. 

DILIGÊNCIA. REFERENDO. (TCU 043.160/2020-4). (grifei) 
 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. FUNASA. PREGÃO ELETRÔNICO 1/2015. 
SERVIÇOS DE CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM. CLÁUSULAS RESTRITIVAS 

DA COMPETITIVIDADE NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 
INVIABILIDADE DE PROMOVER O PARCELAMENTO DO OBJETO . 
DEFICIÊNCIAS NAS ESTIMATIVAS DE PREÇO. FORTES INDÍCIOS DE 
SOBREPREÇO. DETERMINAÇÃO PARA ANULAÇÃO DO CERTAME. AUDIÊNCI A 

DOS RESPONSÁVEIS. CIÊNCIA. (TCU Acórdão 1297/2015 – Plenário). (grifei) 
 

 

Pede-se vênia para transcrição de trecho do Acórdão supra: 

(...) 39. A argumentação de que licitar os serviços de plotagem de forma 
separada não atrairia competidores não se demonstra razoável, uma vez que 
representam 45% do valor total da  contratação e mais de R$ 7 milhões em 

doze meses. 
40. De acordo com a Lei 8.666/1993, art. 23, § 1º, é obrigatório o 
parcelamento, quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde 

que não haja prejuízo para o conjunto a ser l icitado. A Súmula 247 do TCU 
assim dispõe: 
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 
editais das l icitações para a contratação de obras, serviços, compras e 

alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o 
conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o 
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não 
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar -se a essa 
divisibilidade. 

41. Ainda, conforme o art. 14, § 2º, I, da Instrução Normativa SLTI/MP 4/2014, 
a Equipe de Planejamento da Contratação avaliará a viabilidade de 
parcelamento da Solução de Tecnologia da Informação a ser contratada, em 



 
 

 

 

tantos itens quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 
justificando-se a decisão de parcelamento ou não da solução. 

42.Embora a Funasa alegue, em manifestação à oitiva (peças 26, 28 e 29), que 
detectou existirem empresas no mercado aptas a fornecer todo o conjunto 
dos serviços, e que haveria vantagens quanto à centralização do contr ole dos 
serviços, o fato é que a argumentação não se fez acompanhar de qualquer 

avaliação técnica acerca das opções de contratação disponíveis, também 
ausente na fase do planejamento da contratação, agravado pela baixa 
competitividade observada, tanto no pregão 27/2014, posteriormente 
anulado pela Funasa (peça 30), como no certame 1/2015 sub análise. 

43. Não se olvida que o agente público deve, após definido o objeto da 
licitação, verificar se é possível e economicamente viável l icitá -lo em parcelas 
(itens, lotes ou etapas) que aproveitem as peculiaridades e os recursos 

disponíveis no mercado. A decisão de parcelar ou não o objeto deverá restar 
devidamente justificada nos autos. 
44. Conforme estudos publicados pelo TCU (Guia de Boas Práticas em 
Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação), é muito comum a 

alegação de que é mais fácil  gerenciar um único contrato, mesmo que esse 
possua um objeto divisível, composto por várias soluções, do que gerenciar 
os vários contratos resultantes do parcelamento do objeto. Todavia, essa 
suposta facil idade não supera as restrições legais e os riscos envolvidos, 

dentre os quais: 
- dependência excessiva da contratada que presta diversos serviços no 
mesmo contrato, de forma que, se a empresa deixar de existir (e.g. devi do a 

desentendimento entre os sócios ou falência), o órgão fica sem o 
atendimento a diversas necessidades simultaneamente, o que é menos  
provável de acontecer se cada serviço for prestado por várias empresas 
diferentes; 

- os modelos de execução do objeto e de gestão do contrato tendem a ser 
vagos e ineficazes (vide itens 6.3.5 e 6.3.6). Por exemplo, as multas 
estabelecidas normalmente são genéricas, de modo que podem ter pouca 

eficácia; 
- diminuição da competitividade na licitação, por não permitir que empr esas 
especializadas em alguma das soluções participem da licitação, uma vez que 
não fornecem o conjunto completo de soluções. Adicionalmente, os 

requisitos de habilitação (e.g. atestados de capacidade técnica) tendem a 
permitir somente a habilitação de grandes empresas, pois empresas menores 
terão dificuldade de apresentar comprovação da prestação de serviços 
referentes a todas as soluções. 

45. Conclui-se, portanto, que a adoção do critério de julgamento de menor 
preço por lote somente deve ser adotado quando for demonstrada 
inviabilidade de promover a adjudicação por item e evidenciadas fortes 

razões que demonstrem ser esse o critério que conduzirá a contratações 
economicamente mais vantajosas (Acórdãos 4.205/2014-1C, 347/2014-P, 
1.913/2013-P), o que não se observou no pregão 1/2015 da Funasa. (...)  
(grifei) 

 



 
 

 

 

Assim, visando combater tal vício, faz-se necessária a realização de 

ajustes no ato convocatório, sendo licitado e julgado os serviços que são distintos, em item 

por item, (DESAGLUTINAÇÃO).  

Ora, alterar o critério em discussão trará maior competividade ao 

certame licitatório, uma vez que várias empresas estariam aptas a oferecerem suas propostas.  

Neste viés, quanto mais propostas, maior a chance da Administração 

Pública se beneficiar com valores menores, portanto, para sanar os vícios do Edital, faz-se 

necessária a realização de retificação, licitando os serviços em lotes distintos, com a devida 

desaglutinação. 

 

5. DOS PEDIDOS 

Ex positis, e por tudo mais que possa ser suprido pelo notório 

conhecimento de Vossa Senhoria, com base na legislação já mencionada e demais pertinente 

ao caso em tela, requer: 

I- Seja RECEBIDA, PROCESSADA E ACOLHIDA A PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, para o fim de que seja alterado o Edital n.º 07/2022, na forma aqui 

indicada, afastando os vícios apontados e permitindo a regular tramitação do presente, 

primando pelos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica, igualdade entre as 

proponentes e preservado o caráter competitivo do certame; 

II- Considerando que o eventual acatamento da presente impugnação 

demandará ajustes no ato convocatório, requer-se seja retificado o edital ora impugnado, 

devolvendo-se as proponentes os prazos mínimos legalmente previstos para conhecimento e 

avaliação das exigências colocadas, com fulcro no artigo 21, parágrafo 4°, da Lei n.º 8.666/93. 



 
 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Porto União/SC, 11 de novembro de 2022. 

 

 

(assinado digitalmente) 

CRISTIANE GUGELMIN 
OAB/PR n.º 58.298 
OAB/SC n.º 46.676-A 
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