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A 

Prefeitura Municipal de Colorado – RS. 

Ao Setor de Licitações 

Pregão Presencial: N° 027/2022 

 

 

 

 

 

 

 

  NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 93.616.688/0001-10, já qualificada 

nos autos do processo licitatório, através de sua Representante Legal JENIFER PEGORETI 

RIZZOTTO, também qualificada no processo licitatório, vem respeitosamente ante Vossas 

Senhorias, com fundamento legal amparado pelo Artigo 109, I, “A”, da Lei 8.666/93; apresentar 

CONTRARRAZÃO DE RECURSO, em face do RECURSO apresentado pela empresa ECOSUL – 

COLETA DE RESÍDUOS LTDA pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos que passa a seguir: 

 

Inicialmente, cabe frisar que a empresa NOVO MUNDO é atuante na atividade 

de coleta, transporte e destinação final de resíduos há vários anos, possuindo frota própria de 

veículos e contratos com vários Municípios do Rio Grande do Sul, inclusive possui contratos com 

municipalidades com mais de 75.000 habitantes, o que demanda em tese considerável 

conhecimento operacional e principalmente financeiro para honrar seus contratos conforme o 

vem fazendo. 

Agradecemos ao mesmo tempo em que dispensamos a preocupação do nosso 

concorrente ao tentar auxiliar quanto a matéria de cálculos financeiros. Como descrito 

anteriormente, atuamos em vários Municípios, possuímos e apresentamos toda documentação 

solicitada de acordo com a legislação brasileira, sendo que integram a presente documentação 
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as CNDs de dívidas ativas que demonstram aptidão financeira para atuação em CONTRATOS 

PÚBLICOS. 

Quanto tentativa infundada descrita no recurso da ECOSUL, tentando alegar 

grande distância entre a cidade sede da empresa e o Município licitante, cabe informar que 

atuamos no Município de NÃO- ME -TOQUE/RS, possuindo uma frota de caminhões local, sendo 

que desta forma, somos a empresa localizada na menor distância do Município de 

COLORADO/RS, o que nos faculta a possibilidade de ofertar preços MENORES e mantendo a 

qualidade de trabalho padrão em todos os Municípios em que atuamos. 

Para maior clareza ao ente público, sugerimos inclusive que façam diligências 

junto a Administração Pública do Município vizinho de NÃO-ME-TOQUE/RS e outras que esta 

empresa atua, no sentido de se cientificar quanto a forma de atuação da empresa NOVO 

MUNDO. 

Quanto a alegação de que nossa proposta financeira é inexequível, é preciso nos 

deter com base no Artigo 48, §1º, da Lei 8.666/93 a qual é superior aos 70% conforme 

determinação legal, aliás, provavelmente é de conhecimento do concorrente, porém na 

tentativa de induzir a Comissão ao ERRO alega argumentos INFUNDADOS como os presente em 

seu Recurso ao que se refere a empresa NOVO MUNDO. 

 

  

 

Do Pedido: 

 

 

Diante dos fatos aqui apresentados, das informações supra citadas, solicitamos que: 

 

a) Seja aceito as CONTRARRAZÕES DO RECURSO, por estar de acordo com o prazo previsto na Lei 

8.6666/93; 

b) Que seja, desqualificada as alegações da empresa ECOSUL, aos fatos infundados a esta licitante; 

c) Que seja INABILITADA a empresa H CASTRO BATISTA DE VARGAS COLETA DE RESÍDUOS, 

conforme o conteúdo de RECURSO, por não terem atendido os requisitos do referido certame e 

seu projeto básico, por ferirem a legislação e descumprirem as exigências editalícias, bem como 

descumprirem as normas regulamentadoras das entidades competentes da categoria. 
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d) Que seja habilitada a empresa NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE 

RESÍDUOS LTDA, segunda colocada e por ter cumprido a rigor a Legislação Vigente e ao solicitado 

pelo presente Edital. 

 

 

Nesses Termos, 

Pedimos Deferimento. 

 

 

Vila Maria, 11 de Novembro de 2022. 
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