
 
 

PARECER JURÍDICO 
 
 
PROCEDÊNCIA: Comissão de Licitação  
ASSUNTO: Impugnação ao Pregão Presencial n. 31/2019 (Proc. Licitatório 
n. 38/2019) 
INTERESSADA: EDENEY VAVANCHACH ME. 
 
 
DO CONTEXTO FÁTICO: 

 
Trata-se de impugnação ao Pregão Presencial n. 31/2019 

apresentada pela empresa interessada EDENEY VAVANCHACH ME., cujo 
objeto é “exclusão da exigência de a área do aterro sanitário ser de propriedade 
da empresa a ser contratada, devidamente comprovada, possuidora de todas as 
licenças necessárias para o devido funcionamento junto aos órgãos ambientais 
competentes”. 

 
Sustenta a Impugnante que ao exigir que o aterro sanitário seja 

propriedade da empresa licitante está onerando os que não possuem aterro 
próprio, bem como está ferindo o princípio da legalidade e competitividade, 
embasando sua fundamentação no art. 30, §5º e art. 3º, §1º, inc. I da Lei n. 
8.666/93. 

 
Requer a exclusão do Edital da exigência da empresa licitante ter a 

propriedade da área a ser destinado ao aterro sanitário, a possibilidade de 
apresentação de termo de contrato firmado entre a licitante vencedora e a 
empresa de aterro sanitário, devidamente registrado em cartório, especificando 
expressamente a autorização da empresa proprietária de aterro sanitário em 
receber os resíduos sólidos urbanos do Município de Água Doce – SC, pelo 
prazo do contrato e possíveis aditivos, somente na fase de assinatura do contrato 
com a municipalidade, e, por fim, a alteração da data de abertura dos envelopes, 
ante o acolhimento da impugnação, para formulação de proposta pelos licitantes. 

 
É o relatório. 

 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: 

A exigência de que a área para depósito deve ser de propriedade 
da contratada, justifica-se em razão de que a Municipalidade não pode ficar 



sujeita a contratos de locação ou comodato de área de aterro sanitário, os quais 
podem ser rescindidos a qualquer momento. 

Tome-se por exemplo a possibilidade de que no meio do 
contrato a contratada venha a deixar de pagar a locação e seja despejada do 
local, não tendo condições de disponibilizar nova área imediatamente, o que 
resulta obviamente na suspensão das suas operações, trazendo transtorno à 
Contratante e o caos aos usuários dos serviços.  

Também pode haver o encerramento do contrato de locação ou 
de comodato por vontade do proprietário, o que prejudicará a execução do objeto 
do contrato de coleta de lixo. 

Destaque-se que não se trata de exigência para a habilitação no 
certame a comprovação de propriedade de área, mas sim no momento da 
execução dos serviços, conforme item 1.2.1 do Edital, inexistindo onerosidade 
aos licitantes no momento do certame. 

Por fim, o depósito em áreas que não sejam de propriedade da 
contratante pode resultar em subcontratação dos serviços, uma vez que a 
disposição final dos materiais faz parte do objeto do contrato, o que é vedado 
pelo Edital.  

 
CONCLUSÃO: 

Por todo o exposto, não se vislumbra irregularidade, ilegalidade 
ou inconstitucionalidade quanto à exigência da empresa licitante ter a 
propriedade da área destinado ao aterro sanitário, no momento da 
CONTRATAÇÃO. 

S.m.j., é o parecer.  
 
Água Doce-SC, 06 de junho de 2019. 
 

 
 


