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A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONVALE 

 

CONCORRÊNCIA nº 1/2022 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 17/2022 

 

RECYCLE FOR A BETTER FUTURE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 

41.044.430/0001-92, sediada na Av. Colombo Machado Sales, nº 271, Bairro Perequê, Porto Belo/SC, neste ato representada por 

seu sócio Administrador JULIANO CARNIEL, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF nº 019.972.269-28, empresa já 

devidamente credenciada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, com base na alínea (ii) do 5.8 do Edital apresentar 

IMPUGNAÇÃO 

na licitação supramencionada que visa a “Exploração e prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo e 

tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem como o de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) dos Municípios do Convale, mediante delegação feita por contrato de 

Concessão, e atividades correlatas”, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: 
 

CAPÍTULO I – BREVE SÍNTESE DOS FATOS MOTIVADORES DA IMPUGNAÇÃO 

Ab initio, devemos salientar que a empresa está cadastrada/credenciada e interessada na participação na Licitação 

supramencionada, razão pela qual, preenche todos os quesitos necessários para a presente impugnação, inclusive no que se 

refere a tempestividade desta. Assim, de maneira simplificada e verificando as diretrizes e legislações em que está sendo 

embasada a licitação, conforme o disposto no item 1 – Condições Gerais do Edital, é clara em que a referida contratação utilizará 

em especial as diretrizes da Lei 11.445/2007 e seu Decreto 7.217/2010, veja: 

 

Entretanto, essa legislação está defasada em virtude das novas diretrizes impostas pela Lei 14.026/2020 (Novo 

Marco Legal de Saneamento) e da Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Resíduos Sólidos), cujo as quais promoveram 

alterações substanciais no método de execução do serviço, e que em virtude disto, conflitam diretamente com a atual 

metodologia de execução com o que se espera da presente contratação, ou seja, com o despejo final do material em aterro.   
 

Assim, diante do fato de que nos dias atuais já existem tecnologias viáveis, econômicas, ambientais e 

suficientemente disponíveis que promovem a utilização integral e TOTAL do resíduo coletado, sem a necessidade do despejo 

final do material em aterro, razão pela qual espera-se que esta contratação, seja consubstanciada seguindo as diretrizes do 

inciso II do Art. 7º da Lei 12.305/2010, que claramente informa que: 
 

Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

II - Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

Com isto, os incisos XV e XVI do Art. 3º, dispõe que: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:   
[...] 

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada; 
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XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível; 
 

Ante o exposto, diante da necessidade legal da proteção ao meio ambiente e de que a vigência desta contratação 

será de 30 (trinta) anos, requer-se que seja exigido de TODAS as empresas, de que utilizem de todos os meios possíveis e 

adequados para a utilização de TODO O REJEITO E RESÍDUO SÓLIDO, excluindo-se a possibilidade de qualquer tipo de 

descarte/despejo final do material em aterro, situação que permanece como sendo permitida em caso de não alteração das 

legislações constantes atualmente no edital. 

Nestes termos, 

Pede deferimento, 

Porto Belo/SC, 31 de março de 2022. 

 

_______________________________________________________________ 
RECYCLE FOR A BETTER FUTURE LTDA 

CNPJ/MF nº 41.044.430/0001-92 
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