
 

 

À ILUSTRE SENHORA PREGOEIRA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0039/2022 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECO SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.380.388/0001-36, sediada na Rua Rui Barbosa, nº 35, Sala 02, Itaipava, 
Município de Itapemirim-ES, CEP: 29.330-000, com endereço eletrônico 
contato@ecosulrecicla.com.br, e telefone de contato (28) 99988-4605, neste ato representada por 
PAULO BARRETO SOARES, brasileiro, casado, empresário, portador do RG de nº 1.2388.462 – 
SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 046.660.657-50, residente e domiciliado na Rua Leopoldino 
Fernandes da Rocha, nº 130, Distrito de Itaipava, Município de Itapemirim/ES, vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41, §1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993, apresentar 
 
 

IMPUGNAÇÃO 
Com pedido de esclarecimentos 

 
 

em face do Edital de Pregão Eletrônico nº 0039/2022 cujo objeto é A Contratação de 
empresa para prestação de serviço de destinação final de resíduos de construção civil e demolição 
(CLASSE II B) e resíduos volumosos não perigosos (CLASSE II A – bagulhos, podas, cocos, restos 
de capina e afins, exceto resíduos domiciliares) para o Município Piúma/ES, pelas razões de fato 
e de direito a seguir expostas. 
 
 

1. DOS FATOS 
 
 

Foi disponibilizado no sítio eletrônico do Município de Piúma/ES o Edital de Pregão 
Eletrônico nº 0039/2022, cujo objeto acima já descriminado visa à contratação de empresa para 
destinação de resíduos. 

 
 
No entanto, o edital é passível de impugnação e esclarecimentos, conforme os pontos que 

serão melhor analisados a seguir. 
 
 
Dito isto, no uso dos direitos conferidos no edital, através da Cláusula 3, itens 3.1. e 3.5, 

a Impugnante vem apresentar seus argumentos visando à nulidade parcial do edital licitatório, bem 
como sejam esclarecidas suas dúvidas. 
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2. DAS RAZÕES PARA IMPGUNAÇÃO 
 

2.1. POSSIBILIDADE DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL 
 

 
Dentre a documentação a ser apresentada para habilitação técnica, veda-se a apresentação de 

acervo técnico parcial, referente a obras e/ou serviços em andamento:  
 
 

11.4.1.3.7. Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referentes à 
obras e/ou serviços em andamento. 

 
 
Isto porque é plenamente possível se exigir do contratante a emissão de CAT dos serviços 

concluídos, desde que atendidos os dados mínimos exigidos no Anexo IV da Resolução nº 1025 da CONFEA. 
 
 
Portanto, verificamos como empecilho a apresentação de acervo técnico parcial, desde que seja na 

forma aqui informada. 
 
 

2.2. DENOMINAÇÃO DE EMPRESA VENCEDOR NO MOMENTO DA PROPOSTA 
 
 

Vemos que o edital cometeu, s.m.j., um equívoco de nomenclatura da Cláusula 12: 
 
 

12.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro (a), via sistema, a Proposta de 
Preços adequada ao último lance ofertado, após a negociação, no prazo de 02 (duas) 
horas, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 
 

Diz-se que há um equívoco na questão, vez que, sendo apresentada a proposta mais vantajosa 
temos, na verdade, um arremate do lote, não vencedor, sendo assim, o correto é a expressão empresa 
arrematante. 

 
 
Neste sentido, para não haver interpretações equivocadas por terceiros, impugna-se tal 

cláusula para constar corretamente empresa arrematante. 
 
 

3. ESCLARECIMENTOS 
 
 

3.1. INABILITAÇÃO EM RAZÃO DO MESMO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 

Na Cláusula 14 do Edital consta a possibilidades das licitantes terem mais de um responsável técnico, 
no entanto, caso algumas delas tenham o mesmo responsável técnico, elas serão inabilitadas: 



 

 

 
11.4.1.3.5. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência 
anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável 
Técnico, na execução de todos os serviços discriminados.  
11.4.1.3.6. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 
responsável técnico todas serão inabilitadas. 
 
 

Por outro lado, suponhamos que duas ou mais empresas apresentem mais de um responsável 
técnico e somente um seja comum entre essas empresas. Seria justo a Administração inabilitar todas quando 
estas apresentaram outros profissionais? 

 
 
Entende-se a preocupação da Administração em vedar um mesmo responsável técnico para duas 

ou mais empresas, por outro lado, é também desarrazoável inabilitar todas elas quando apresentados outros 
profissionais que supririam essa questão. 

 
 
Dessa forma, indaga-se: quando duas ou mais empresas apresentarem dois ou mais 

responsáveis técnicos e somente um deles for comum entre elas, isso afastaria a inabilitação? 
 
 

3.2. MEIO DE INFORMAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 
 

 

A cláusula 13 do edital dispõe que, declarado vencedor, será aberto prazo para recurso, porém não 
há a informação de qual o momento e o meio de informação de que o vencedor será declarado, o que precisar 
esclarecido pela i. pregoeira, para evitar qualquer nulidade e afronta ao direito de recorrer. 

 
 
Assim, pergunta-se:  
 
1. Qual a forma de comunicação aos licitantes participantes de que será declarado vencedor 

no sistema? 
2. Qual será o prazo mínimo entre o interregno de tempo entre esta comunicação e a 

declaração de vencedor? 
 

A forma de comunicação da declaração de vencedor e a indicação do dia e horário que o ato será 
cumprido é primordial para que as partes possam exercer seu direito de recorrer. 

 
 

3.3. ESCLARECIMENTO QUANTO AO TIPO DE LOTE 
 
 
Tendo a licitação mais de um objeto, comum que a mesma seja apresentada com mais de um lote. 
 
 
No caso, a licitação possui como transporte e destinação os dois tipos de resíduos Classe II: Classe 

IIA e Classe IIB, portanto, há uma mistura de objetos. 
 



 

 

 
Sem adentrar nesta questão, vemos que, em razão disso, o edital por vezes confunde o interessado, 

tendo momento que dispõe que o edital será por lote e por vezes dando a tender que será lote único. Vejamos: 
 
 

8.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O 
PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:  
8.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 
corrente nacional; (g.n.) 

 
 
Já o anexo diz que o lote é único: 
 

 
 
 
Sendo assim, pergunta-se: a licitação é por lote único, englobando os dois itens, ou cada item 

é um lote? 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 
 

Isto posto, encaminhado a presente Impugnação para visar a alteração e nulidade parcial do 
edital, nas cláusulas apontadas, e esclarecimento dos pontos suscitados. 
 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
 
 

Itapemirim/ES, 16 de setembro de 2022. 
 

 
 

 
ECO SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA 

Por seu representante legal 
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