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ILUSTRÍSSIMO SENHOR LANDOLFO L. VILELA GARCIA - PREGOEIRO OFICIAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT. 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 030/2015 

Processo nº 274222/2014 

Objeto: “[...] Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento 

(incineração) e destino final dos resíduos oriundos do serviço de saúde (Grupo A, A2, 

B e E), resíduos perfuro – cortante e medicamentos vencidos, de todas as Unidades 

de Saúde da rede pública municipal, conforme edital e anexos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - 

EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas sob o n°. 07.657.198/0001-20, com sede na Rua 09, n°. 132, sitio 

recreio lago azul (chácara), Bairro zona rural, na Cidade de Cuiabá/MT, representada 

por sua sócia proprietária, Sra. MIRELA MARIA MACEDO, brasileira, solteira, 

empresaria, portadora da Cédula de Identidade n°. 30.194.296-1 SSP/SP, devidamente 

inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 219.174.758-29, residente e 

domiciliada no mesmo endereço, por intermédio de seus procuradores in fine 
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assinados (ut instrumento procuratório em anexo), vem, perante Vossa Senhoria, 

apresentar PEDIDO INOMINADO, em razão da decisão proferida na RESPOSTA À 

IMPUGNAÇÃO, nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos, que passa a expor. 

Preambularmente, menciona-se que toda a licitação é realizada com 

a finalidade de atingir um determinado interesse público, assim, sempre que o Edital 

de licitação possuir regras que inviabilizem a competição, que sejam desnecessárias ou 

incompatíveis com o sistema jurídico, em suma, que não configurem vínculo lógico 

entre a exigência e o interesse público, poderão as mesmas ser impugnadas e, 

consequentemente, invalidadas pela própria Administração. 

A presente irresignação tem como fundamento legal o art. 5º, incisos 

XXXIV e LV, da Constituição Federal de 1988. 

O inciso XXXIV, da Carta Maior, garante a todos, independentemente 

do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella di Pietro:  

“dentro do direito de petição estão agasalhadas inúmeras 

modalidades de recursos administrativos, disciplinadas por legislação 

esparsa, que estabelece normas concernentes a prazo, procedimento, 

competência e outros requisitos a serem observados pelos 

peticionários”. (cf. in Direito Administrativo, 19ª ed., São Paulo, Ed. 

Atlas, 2006, p. 698). 

Para isso, este Pedido Inominado nos moldes de pedido de 

esclarecimento, retratação ou reconsideração ao julgamento trazido na Resposta à 

Impugnação, serve para demonstrar claramente qual o vício do edital e fundamentar o 

inconformismo, notadamente com fulcro nos princípios que norteiam os 

procedimentos licitatórios e a legislação específica à matéria, que envolvem o objeto 

da licitação. 

Por ora, sabe-se que o direito de recorrer das decisões 

administrativas é garantido constitucionalmente. 

A Resposta que julgou improcedente o pedido de impugnação, pode 

ser reexaminada, quanto presente a possibilidade de evidente erro de julgamento por 

parte do Pregoeiro, quando o mesmo é subsidiado por parecer técnico que o conduza 

a uma interpretação errônea da matéria. 
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O fato de o legislador ter listado as hipóteses impugnáveis mediante 

recurso, não significa a impossibilidade de outras situações também serem atacadas da 

mesma maneira, por meio do Pedido Inominado que conduza à retratação e/ou 

reconsideração do julgamento, caso contrário, teríamos uma conclusão incompatível 

com a Constituição Federal, sem prejuízo, inclusive, da tutela jurisdicional ou 

intervenção pelo Órgão de Controle Externo, leia-se, Tribunal de Contas do Estado – 

TCE/MT. 

De igual modo, o regulamento federal do pregão, unificou as 

faculdades determinadas no Estatuto de Licitações. Nesse sentido, adotou-se no art. 

12, prazo único de 02 dias úteis para todas as manifestações acerca do ato 

convocatório, seja impugnação ao edital, seja o pedido de esclarecimentos, que 

também se amolda ao presente caso, já que a Resposta à Impugnação se mostrou 

contrária à legislação, merecendo se não revisão, esclarecimentos compatíveis com a 

norma. 

Objetivando evitar o chamamento ao processo da Autoridade 

Superior, com a propositura do Recurso Administrativo propriamente dito - ou 

incursões mais severas -, utilizar-se-á do instrumento constitucional de direito de 

petição, para fins de possibilitar ao Pregoeiro e à equipe técnica, a reanálise da matéria 

à luz da legislação específica reservada aos serviços a ser contratados, sob o prisma do 

princípio da eficiência administrativa, buscando evitar maiores prejuízos com a 

paralização do certame licitatório por interferência judicial ou, ainda, a 

responsabilização dos membros da Comissão de Licitação, por inobservância da 

evidente inviabilidade de concorrência ou, pior que isso, indícios de direcionamento do 

edital. 

A possibilidade do recebimento e julgamento do presente pedido, 

antecipa momento cronológico ao legal e possível Juízo de Retratação da autoridade 

que julgou pedido de impugnação anterior, no caso, o Pregoeiro, que poderá rever sua 

decisão para que refaça a análise do caso e profira outra decisão. 

Alertamos que os pontos atacados pela Impugnante/Recorrente são 

ilegalidades objetivas, que não circundam questões atinentes à conveniência e 

oportunidade, que situam-se na seara da discricionariedade administrativa. Mais que 

isso, tais pontos impugnados são de interesse abstrato da coletividade, pois adentram 

no caráter competitivo do certame. Logo, evidentemente que são pontos que devem 

ser analisados, reconsiderados e acatados pelo r. Pregoeiro. 

É de se notar que, pelo princípio da Instrumentalidade das Formas, os 

vícios apresentados no edital, que são perfeitamente sanáveis neste momento, caso 
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não os sejam, serão capazes de frustrar o caráter competitivo da licitação e, de forma 

geral, prejudicarão os potenciais participantes e, pior que isso, poderá gerar um 

contrato que seja danoso à sociedade. 

Por isso, cabe ao administrador saber dosar e medir a 

proporcionalidade entre a gravidade da ofensa (e seus efeitos quanto aos princípios 

Administrativos) e a gravidade dos efeitos da proteção do certame afetado, do ponto 

de vista da frustração do interesse público aqui representado. 

I - DO TIPO DE TRATAMENTO CONSTANTE NO OBJETO – SUPOSTO ERRO 

MATERIAL 

O nobre pregoeiro em sua Resposta à Impugnação, menciona 

que o tratamento pelo método de autoclavagem “depende muito de 

investimentos”, porem, vários estudos indicam que o tratamento por 

autoclavagem é cerca 25% mais barato que a tecnologia (incineração) indicada 

por este certame, assim não se pode comprovar esta fala de que há alto 

investimento na tecnologia utilizada pela Máxima Ambiental , ora peticionante. 

Ademais, mesmo que tal hipotética tese fosse verídica ou 

crucial para a decisão de inclusão no edital de licitação,  é evidente que sendo 

ou não um método que “dependa muito de investimentos”, isso seria 

suportado por esta licitante e não pela Administração. Mais que isso, caso tal 

método fosse - hipoteticamente – mais caro, na eminência de insurgir 

concorrente com outro método de tratamento, este simplesmente ganharia o 

certame, em razão “dos seus custos serem mais brandos”.  

Ora, utilizar de tal justificativa para afastar uma licitante apta 

a concorrer no certame se mostra desarrazoado e ilegal, já que antecipa sua 

“derrota” por preço, sem ao menos lhe dar a oportunidade de ofertar lances. 

Se a Administração pretende obter propostas vantajosas, deve possibilitar a 

participação de demais licitantes que utilizem outros métodos tratamento, que 

não apenas a “incineração”.  

Quando é abordado pelo nobre Pregoeiro que “enviar o lixo 

para outras cidades é dispendioso, e a utilização da autoclavagem poderá 

onerar muito o processo e deixar a Administração Pública com despesas 

altíssimas, pois a incineração, por si só, cumpre o objet ivo de dar corretamente 

a destinação ao lixo hospitalar, evitando prejuízos à sociedade e ao meio 

ambiente”, alertamos que não há nenhuma empresa do ramo de tratamento 

de resíduos de serviço de saúde no Município de Várzea Grande-MT, assim, 
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toda e qualquer empresa que prestar serviços para o município, deverá, 

inevitavelmente, fazer o transporte para fora do município com a finalidade de 

tratamento e destinação.  

Vale ressaltar que o preço contratado por kg coletado, já 

engloba as despesas com “coleta”, “transporte”, “tratamento” e “destinação 

final”, não ficando a cargo da Administração Pública despesas a mais do que 

aquelas previamente descritas no contrato. Afinal, este é o objetivo do 

certame licitatório nesta modalidade, qual seja, fazer os licitantes d isputarem 

os preços, apresentando, ao final, os serviços a serem contratados com todos 

os custos da avença já inclusos, isso, sob as expensas da empresa que será 

contratada.  

Se a real preocupação do Município de Várzea Grande são as 

possíveis “despesas altíssimas”, bem como prejuízos à sociedade e ao meio 

ambiente com o tratamento e disposição dos resíduos a tecnologia utilizada , 

anunciamos que, sem sombra de dúvidas, deverá possibilitar a participação de 

empresa que utilize a metodologia de autoclavagem. 

Ultrapassada alienígena tese de “custos”, passa-se a adentrar 

no quesito técnico do método de autoclavagem. Para isso, permita -nos 

contrapor interpretação dada pelo julgamento da impugnação, data máxima 

vênia, esclarecendo pontos cruciais quanto à legislação reservada à matéria. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a 

esterilização pelo calor, em autoclave, é o método preferencial para todos os 

processos de descontaminação. 

O sistema de autoclavagem reduz ou elimina a carga 

microbiana compatível com nível III de inativação microbiana, que é o que 

preconiza a RDC 306/2004. Vale ressaltar, que a empresa Máxima Ambiental 

faz controle da inativação microbiana - tanto química quanto biológica -, 

semanalmente, sendo que, uma vez por mês este teste é terceirizado por uma 

empresa que possui certificação do ISO 9001, validando, assim, a eficiência do 

processo perante os órgãos reguladores e fiscalizadores competentes. 

Para tanto, segue em anexo, Relatório de Ensaio, emitido pela 

empresa AQUANÁLISE – Análises de Água e Consultoria, emitido neste mês de 

maio de 2015. 

No documento de resposta a impugnação é citado, no segundo 

parágrafo da página 5, que o grupo “B” necessita de tratamento especial por 
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meio de processo físico, por processos químicos ou outros processos que 

vierem a ser validados para obtenção de redução ou eliminação da carga 

microbiológica em equipamento compatível para inativação microbriana, 

entretanto, é oportuno dizer que os resíduos do grupo “B” são resíduos 

químicos que não possuam carga microbiana para ser inativada. Este processo 

para inativação microbiana é somente realizado para o grupo “A” e “E”.    

No que se refere à tese julgadora de que a Resolução n. 5/93 

do Conselho nacional do meio ambiente – CONAMA, “não obriga a incineração 

como forma de tratamento, porém, é considerado por muitos técnicos, como 

forma mais indicada para o tratamento e disposição dos resíduos de serviço de 

saúde”, torna-se importante citar que a resolução apontada, foi REVOGADA no 

ano de 2005 e, em seu lugar, editou-se a RESOLUÇÃO CONAMA nº 358, de 29 de 

abril de 2005 publicada no DOU no 84, de 4 de maio de 2005, Seção 1, páginas 63-65, 

sendo que nesta, tornou-se recomendável o tratamento por INATIVAÇÃO 

MICROBIANA NÍVEL III, que é atingida pela autoclavagem.     

Para tanto, segue normativa alinhavada pela RESOLUÇÃO CONAMA 

nº 358, de 29 de abril de 2005 Publicada no DOU no 84, de 4 de maio de 2005, Seção 1, 

páginas 63-65. 

Art. 15. Os resíduos do Grupo A1, constantes do anexo I desta 

Resolução, devem ser submetidos a processos de tratamento em 

equipamento que promova redução de carga microbiana 

compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser 

encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente 

licenciado para disposição fi nal de resíduos dos serviços de saúde.  

Art. 16. Os resíduos do Grupo A2, constantes do anexo I desta 

Resolução, devem ser submetidos a processo de tratamento com 

redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação 

e devem ser encaminhados para: I - aterro sanitário licenciado ou 

local devidamente licenciado para disposição fi nal de resíduos dos 

serviços de saúde, ou II - sepultamento em cemitério de animais. 

Parágrafo único. Deve ser observado o porte do animal para defi 

nição do processo de tratamento. Quando houver necessidade de 

fracionamento, este deve ser autorizado previamente pelo órgão de 

saúde competente. 

Não esgotando a matéria, quando é abordado, no julgamenteo 

à impugnação, que “muitos técnicos consideram como a forma mais indicada o 
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tratamento por incineração”, depreende-se demasiado vago tal tese, se não 

tendenciosa. 

Isso por que, em homenagem ao principio da 

instrumentalidade e da fundamentação legal, a decisão deve estar embasada 

em estudos técnicos e, no mínimo, indicando quais técnicos seriam estes que 

“consideram a incineração como forma mais indicada” e, ainda, “q ual o 

gabarito e aptidão técnica de tais técnicos, para embasarem tal afirmação 

desta”, visto que, como restou demonstrado por esta Impugnante, a própria 

Resolução do CONAMA permite o sistema de tratamento por autoclavagem. 

Não bastasse a legislação nacional já permitir e indicar a 

modalidade de tratamento, também os órgãos regulamentadores e 

fiscalizadores o fazem. Tanto é verdade, que a empresa Máxima Ambiental 

possui todas as licenças, alvarás e autorizações necessárias para o seu 

funcionamento, com a atividade principal para tratamento de resíduos sólidos 

de serviço de saúde pelo método de autoclavagem. 

Não pode, em hipótese alguma, o Município de Várzea Grande 

ultrapassar as prerrogativas da legislação nacional e dos órgãos de controle e, 

a bel prazer, embasado em premissas equivocadas e legislação inexistente, 

impedir a participação de empresa que detém toda a documentação técnica 

validada por quem (órgão) de direito. Daí fala-se que os pontos atacados são 

ilegalidades objetivas que a municipalidade está a cometer, já que não circundam 

questões atinentes à conveniência e oportunidade, reportadas na seara da 

discricionariedade administrativa. 

É crível que todas as tecnologias para tratamentos de resíduos 

têm seus “prós e contras”, contudo, evidenciando o possível direcionamento, 

depreende-se da Resposta à Impugnação que, em momento algum o r. 

Pregoeiro considerou as negatividades do tratamento por incineração, tais 

como: 

- O tratamento por incineração é muito mais oneroso que o 

tratamento por autoclavagem; 

- As cincas provenientes do tratamento são altamente 

tóxicas; 

- Elevado custo de funcionamento pelo consumo de 

combustível (sobretudo se for carregado como resíduos 
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perigosos como alto teor de umidade que é o caso dos 

resíduos sólidos de serviço de saúde);  

- Manutenção onerosa e constante; 

- Risco de emissões de substâncias tóxicas na atmosfera (na 

autoclavagem a emissão de gases tóxicos na atmosfera beira 

a nulidade); 

- Depende de uma maior quantidade de funcionários para sua 

operação; 

- Há necessidade de lavagem diária no “lavador de gases” que 

gera o lodo residual da queima, que é altamente poluente; 

- As cinzas provenientes da queima são classificadas como 

resíduos perigosos, devendo ser dispostas em aterro sanitário 

industrial (que não há no município de Várzea Grande). 

Em uma das tentativas de indicar as vantagens da incineração 

para o certame licitatório, ainda na página 05 da Resposta à Impugnação, o r. 

Pregoeiro menciona que “uma das vantagens de se usar a incineração é a não 

necessidade de segregação dos resíduos intra-hospitalar”. ENTRETANTO, de 

acordo com a RESOLUÇÃO CONAMA nº 358/05 em seu art. 14 (vigente), se obrigada 

à segregação de resíduos no momento de geração, Vejamos: 

Art. 14. É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no 

momento da geração, de acordo com suas características, para fins 

de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, 

garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. 

Também resta justificado como “vantagem” da incineração, o 

fato de os produtos finais da incineração, gerar cinzas e gases, porém, o 

parecerista não menciona que estes “subprodutos” são altamente tóxicos. 

Quanta à argumentação, de fls. 06 da Resposta à Impugnação, 

de que a “autoclavagem não é um método seguro”, esta se evidencia inócua e 

contrária à legislação, visto que a própria Resolução n. 358/2005, permite a 

autoclavagem como um dos vários métodos para tratamento dos resíduos de 

serviço de saúde. 

Podemos, em tempo, acrescentar que o método de tratamento 

de resíduos por autoclavagem é licenciado para Secretária de Estado de Meio 
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Ambiente de Mato Grosso e, também, que a Empresa Máxima Ambiental 

possui Alvará Sanitário da Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá, e 

demais documentos comprobatórios, realizados por empresa terceirizada com 

certificação do ISO 9001, onde consta a eficiência do sistema de autoclavagem 

da Empresa Impugnante. 

Nesta mesma página, há a afirmação de que “se a autoclave 

não for bem operada há chances de que os organismos patogênicos 

sobrevivam”. Ora, nesta mesma linha tendenciosa de raciocínio e 

fundamentação, haverá de ser considerado, também, que se a incineração não 

for realizada corretamente, pode-se ter a combustão imperfeita, gerando 

gases tóxicos, “fumaça preta” no meio ambiente e, não nos esquecendo, que 

as cinzas oriundas desta queima são altamente tóxicas, necessitando de 

disposição final adequada. 

Vê-se, nobre Pregoeiro, que embasar-se em premissas 

equivocadas para inviabilizar a participação de maior número de licitantes no 

certame, tornará o procedimento licitatório interminável, já que, se assim for 

conduzido, a interferência judicial de dos órgãos de controle  externo – TCE -, 

restará inevitável. 

Evitar-se-á tal situação, com a simples utilização da legislação 

correta que se aplica à matéria! 

Desta feita, verifica-se incorreto e ilegal o indeferimento da 

impugnação, com base em teses e interpretações trazidas da leitura de 

reportagens e artigos tendenciosos encontrados na internet , que não trazem 

guarida nos mais comesinhos princípios da administração pública, a exemplo, o 

principio da fundamentação. 

Diante disso, roga-se pelo acato das fundamentações trazidas a 

Vossa Senhoria, para que seja reconsiderado o julgamento da impugnação e, 

ao final, reformulada a exigência editalícia e, com isso, ampliando a 

participação de maior número de licitantes.  

II - DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL - ILEGALIDADE 

Conforme o alegado em sede de Impugnação primitiva, não se 

constataria real necessidade de determinado profissional para a execução do objeto da 

licitação ser “membro do quadro permanente de profissionais da licitante”, razão pela 

qual a dita exigência seria excessiva e restritiva à participação de licitantes no certame. 
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Destarte, estar-se-ia lesando os princípios da legalidade, da isonomia e, especialmente, 

da competitividade entre os licitantes. 

O edital assim prevê em seu item 10.5.4 subitem 10.5.4.1:  

10.5.4. Comprovação da licitante de que o responsável técnico 

apresentado como detentor do atestado, seja membro do seu 

quadro permanente de profissionais, na data final prevista 

para a apresentação da proposta, mediante registro em 

carteira ou contrato de trabalho ou ficha de registro da 

licitante; 

10.5.4.1 A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) 

detentor(es) do(s) atestado(s) técnico(s) apresentado(s) com a 

empresa licitante, deverá ser feita mediante comprovação de 

vinculo empregatício, na forma da lei, através da apresentação 

das cópias autenticadas do contrato de trabalho ou carteira de 

trabalho e do livro ou ficha de registro de empregados ou 

cópia do Estatuto ou Contrato Social, no caso de sócio; 

Existe certa discussão sobre a forma de interpretar o termo “quadro 

permanente” existente no corpo do § 1º, inciso I, do art. 30 da Lei 8666/93 que reza: 

“I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional de nível superior (...)”(grifo nosso) 

O Município de Várzea Grande, por seu Pregoeiro, diante de uma 

interpretação equivocada da norma jurídica acima mencionada, está exigindo dos 

pretensos licitantes do certame, a comprovação de “possuir profissional de nível 

superior em seu  quando de funcionário, através do registro em carteira (CLT)”, 

entretanto, alertamos que se trata de uma exigência ilegal, sendo que alguns 

doutrinadores e juristas especializados na matéria, indicam, ainda, a possíbilidade de 

reprimenda pelas Cortes de Contas competentes, caso isso perdure e frustre a 

competitividade da licitação. 

É preciso se ter em mente que um contrato de prestação de serviço 

entre o licitante e o profissional, atende o regrado no dispositivo legal em comento. 

Não é razoável exigir que as empresas mantenham profissionais sob vínculo 

empregatício, apenas para participar de licitação. 
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O vínculo trabalhista é uma opção e não poderá ser uma regra. O 

TCU já pacífico o assunto: 

“abstenha de exigir comprovação de  vínculo empregatício do 

responsável técnico de nível superior com a empresa licitante, uma 

vez que extrapola as exigências de qualificação técnico-profissional, 

definidas no art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/1993, e passe a 

admitir a comprovação da vinculação dos profissionais ao quadro 

permanente por intermédio de apresentação de contrato de 

prestação de serviço, de forma consentânea ao posicionamento 

jurisprudencial da Corte de Contas nos Acórdãos nºs 361/2006-

Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008- 

Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1) 

“…o profissional esteja em condições de desempenhar seus trabalhos 

de forma efetiva no momento da execução contratual. Sendo assim, 

o contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil 

comum se revela suficiente para a Administração Pública” (Acórdão 

n.º 1898/2011-Plenário, TC-011.782/2011-0, rel. Min. Raimundo 

Carreiro, 20.07.2011.) 

“É desnecessário, para comprovação da capacitação técnico-

profissional, que o empregado possua vínculo empregatício, por 

meio de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS assinada, 

sendo suficiente prova da existência de contrato de prestação de 

serviços, regido pela legislação civil comum, tratada no art. 30, § 1°, 

inciso I, da Lei n° 8.666/1993.” 

Acórdão 103/2009 Plenário (Sumário) 

Concorrência para execução de obra: 1 – Exigência de vínculo 

empregatício entre o responsável técnico e a empresa licitante, 

para fim de qualificação técnico-profissional 

É desnecessário, para fim de comprovação da capacitação técnico-

profissional, prevista no art. 30, §1º, I, da Lei n.º 8.666/93, que o 

profissional mantenha vínculo empregatício, por meio de contrato 

de trabalho, sendo suficiente prova da existência de contrato de 

prestação de serviço regido pela legislação civil comum. Foi esse o 

entendimento defendido pelo relator, ao apreciar representação 

acerca de possíveis irregularidades existentes nos editais das 

Concorrências n.os 016/2009, 022/2009 e 026/2009, promovidas 

pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 
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Belém/PA, para a construção de agências de atendimento da 

Previdência Social. A representante contrapõe-se à exigência 

constante do item 2.3, alíneas “c”, “e” e “f’, dos respectivos editais, 

que obriga a licitante a fazer prova de que o responsável técnico 

(engenheiro) integra o seu quadro permanente, mediante vínculo 

empregatício ou mesmo societário, não aceitando que ele seja 

profissional autônomo, contratado pela licitante para a prestação de 

serviço, em desacordo com a jurisprudência do TCU. A unidade 

técnica, em face das circunstâncias do caso concreto, manifestou-se 

pela procedência parcial da representação, propondo, ainda, a 

expedição de determinação corretiva à entidade, para futuros 

certames. [...] O Plenário acolheu o voto do relator. Precedentes 

citados: Acórdãos n.os 2.297/2005, 361/2006, 291/2007, 597/2007, 

1.908/2008, 2.382/2008 e 103/2009, todos do Plenário. Acórdão n.º 

1043/2010-Plenário, TC-029.093/2009-1, rel. Min. José Jorge, 

12.05.2010. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu súmula 

orientando as forma de comprovação do vínculo profissional: 

SÚMULA Nº 25 – Em procedimento licitatório, a comprovação de 

vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro 

na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de 

trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo 

que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela 

execução dos serviços. 

Com sapiência, o jurista Marçal Justen Filho leciona: 

“Não é possível, enfim, transformar a exigência de qualificação 

técnico-profissional em uma oportunidade para garantir ’emprego’ 

para certos profissionais. Não se pode conceder que as empresas 

sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns 

profissionais apenas para participar de licitação. A interpretação 

ampliativa e rigorosa da exigência de vínculo trabalhista se 

configura como uma modalidade de distorção: o fundamental, para 

a Administração Pública, é que o profissional esteja em condições 

de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião do futuro 

contrato. É inútil, para ela, que os licitantes mantenham 

profissionais de alta qualificação empregados apenas para 

participar da licitação. 
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Aliás, essa é a interpretação que se extrai do próprio art. 30, 

quando estabelece que as exigências acerca de pessoal qualificado 

devem reputar-se atendidas mediante mera declaração de 

disponibilidade apresentada pelo licitante. Como justificar 

entendimento diverso a propósito de profissionais de maior 

experiência? Não se afigura existente alguma resposta satisfatória 

para tal indagação.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, paginas. 332 e 

333). 

Então, considera-se que há três possibilidades para tal comprovação: 

“Vínculo trabalhista”, “contratual” ou “societário”. Sendo por “contrato”, esta 

comprovação se faz por meio de apresentação de cópia autêntica de instrumento de 

contrato de prestação de serviço. Lembrando que este contrato deverá criar um 

vinculo de RT (responsável técnico) com o licitante. 

É oportuno mencionar, que todas as garantias de obrigações técnicas 

abordadas pela Resposta à Impugnação, referentes às avaliações e fiscalizações 

constantes, acompanhamento da execução dos serviços, vistorias em obediência à 

Resolução do CONAMA, o zelo ambiental, dentre outros, estarão impreterivelmente 

garantidas, independente do vínculo empregatício dado pela CLT. 

Ou seja, cabe à Administração que pretende contratar, exigir 

documentação que garanta e evidencie que a futura contratada detém condições de 

garantir a segurança jurídica e técnica dos serviços, sendo que isso se dá, 

tranquilamente, através do contrato de prestação de serviço como profissional 

técnico, que será regido pela legislação civil comum, ou seja, as garantias técnicas 

estarão mais do que asseguradas. 

A propósito, oportuna a transcrição da ementa de julgamento em 

Recurso Especial nº 172.232/SP), nos seguintes termos: 

Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 

30, II, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. 2. "O exame do disposto no art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, em sua parte final, referente a 

"exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações” revela que o propósito aí 

objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o 

Poder Público, não a todo e qualquer interessado, 

indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar 
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que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que 

se propõe (Adilson Dallari).” 

Diante disso, é que resta necessário e evidente a alteração do Edital, 

para fins de amoldar-se na legislação e jurisprudência pacificada da matéria, sob pena 

de inviabilizar a competição e prejudicar o município na busca da melhor proposta. 

III - FREQUÊNCIA DE COLETA – IRREGULARIDADE EDITALÍCIA 

Em que pese existir a compreensão do posicionamento alinhavado na 

Resposta à Impugnação, resta evidente que a Impugnação desta Licitante não foi 

interpretada na íntegra pelo julgador. 

Em tempo, não se quer aqui contrapor a discricionariedade da 

Administração em eleger qual periodicidade venha atender tecnicamente sua 

demanda de coleta. Pelo contrário, restou perfeitamente compreensível, conforme 

explicou a Secretaria de Saúde, que o Pronto Socorro necessita de coleta diária, não 

tendo condições alterarem essa frequência. 

Contudo, a título de contribuição, é crível asseverar que haveria de 

ser plausível que as coletas diárias ocorressem nas Unidades onde a geração de 

resíduos seja efetivamente maior, ao passo que, por exemplo, nas demais Unidades 

como os PSF’s - que geram pouco resíduos -, as coletas ocorressem duas vezes por 

semana. Isso, objetivando que os preços não alcancem patamares muito elevados, 

sem que haja a necessidade de coletas diárias em todas as Unidades, mas apenas nas 

Unidades com maior geração de resíduos (Pronto Socorro). 

Na mesma linha, quando restou impugnado o quesito relativo à 

“estimativa de preços”, não se buscou obrigar a Administração à publicação do mesmo 

junto ao Edital, como restou interpretado pelo julgador: 

 

Contrário a isso, pretendeu a Impugnante, apenas e tão somente, 

que a Administração faça reflexão da matéria “Preço Estimado”, visto que o preço para 
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atender o município com coletas diárias é totalmente diferente do preço que acoberta 

coletas semanais ou coletas a cada dois dias.  

Para o presente apontamento, esta Empresa vem alertar – 

novamente –, que na fase interna do presente processo administrativo, foram 

realizadas cotações estimativas de preços, com documentos que compõem a instrução 

processual para a formatação do “preço estimado”, onde a metodologia de 

“frequência de coletas” existente no edital se apresenta destoante da “frequência de 

coletas” utilizada para a formação do preço de referência do certame. 

Isso por que, conforme documentação em anexa, extraída dos autos 

do processo administrativo entregue a esta licitante por esse pregoeiro, evidencia-se 

que a precificação embasou-se em periodicidade distinta da solicitada em Edital, 

conforme fac-símile de fato demonstra. 

Periodicidade tida na fase interna, quando da realização de 

cotações para formação da estimativa de preços: 
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Periodicidade constante no Edital: 

04 – JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE: 

“(...) há a necessidade da coleta diária dos resíduos, onde seria 

inviável que houvesse mais de uma empresa vencedora do objeto 

(...)” 

Sendo assim, conforme já aventado na primeira Impugnação ao 

edital, necessário e imprescindível que se faça nova pesquisa de preços, para o fim de 

estimar o custo dos serviços de acordo com o que realmente a Administração 

necessita, sendo isso, relativo à compatibilidade dos preços praticados no mercado 

(conforme a periodicidade correta).  

Sobre o tema atinente à precificação dos certames licitatórios, em 

especial os do Sistema de Registro de Preços, importante lembrar que os mesmos 

devem ser viabilizados por compras governamentais compatíveis com os valores 

praticados no mercado, sendo indispensável essa demonstração, nos autos dos 

processos licitatórios para registro de preços, como em diversas oportunidades 

determina a legislação infraconstitucional sobre o tema. 

Deve-se, assim, atentar para o cumprimento efetivo do art. 43, IV, da 

Lei de Licitações, com a realização de procedimento minucioso de cotação prévia de 

preços para composição da estimativa, de modo a se mostrarem, nos autos da 

licitação, valores inequivocamente adequados aos praticados no mercado, o que não 

se mostrou no presente certame, já que as periodicidades do Edital, comparadas com 

as das Cotações de Mercados, são distintas. 

Do mesmo modo, deve-se cumprir o art. 3°, I e III, da Lei n. 10.520, 

com a adoção e inserção nos autos, quando da elaboração da fase interna da licitação, 

de ampla fundamentação técnica sobre a composição do orçamento dos itens licitados 

que, novamente, está incompatível com o que se mostrou no Edital impugnado. 
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Como se vê, a regra é que se faça na fase interna da licitação uma 

cotação ampla, detalhada, transparente, cuidadosa, de modo a se configurar um juízo 

seguro de que os preços orçados estão compatíveis com os que são praticados 

comumente para a iniciativa privada. 

Se há um descompasso entre o que foi orçado com o quê se pretende 

contratar, tal regra está sendo totalmente infringida pela Municipalidade. 

O Tribunal de Contas da União já abordou questão similar, no 

Acórdão 828/2004, por meio de sua Segunda Câmara, citado no próprio Manual de 

Licitações do TCU, no qual se recomendou ao gestor: 

“(... )Promova, em todos os procedimentos licitatórios, a realização 

de pesquisa de preços em pelo menos duas empresas pertencentes 

ao do objeto licitado ou consulta a sistema de registro de preços, 

visando aferir a compatibilidade dos preços propostos com os 

praticados no mercado, nos termos do disposto no inciso V, § 1°, art. 

15 e inciso IV, art. 43, da Lei 8.666, de 1993 e Decisões n. 431/1993-

TCU Plenário, 288/1996-TCU Plenário e 386/1997 Plenário.  

(BRASIL. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Lei 

8.666/93 e o TCEMG. Revista do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais — edição especial, Belo Horizonte, ano XXVII, p. 56, 

2009.) 

Acórdão 828/2004 Segunda Câmara 

O Tribunal de Contas da União também se pronunciou sobre a 

questão na Licitação n. 696.116, Relator Conselheiro Wanderley Ávila, citada na edição 

especial da Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 

 

Licitação. Pesquisa de preços no mercado. ‘[...] não constou dos 

autos a comprovação da realização de ampla pesquisa de mercado, 

objetivando a aferição de compatibilidade dos preços ofertados pelos 

licitantes. [...] A pesquisa apresentada limitou-se a 01 (um) 

fornecedor para cada marca do produto [...], não sendo, portanto, 

observada a amplitude exigida no art. 3° do Decreto Municipal n. 

2.302/1999, c/c disposto no § 1° do art. 15 da Lei n. 8.666/93. Apesar 

da realização de pesquisa em três empresas distintas, cada uma 

delas cotou uma marca diferente e, nestes termos, a amplitude da 
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pesquisa restou prejudicada’ (Licitação n. 696.116. Relator 

Conselheiro Wanderley Ávila. Sessão do dia 03/05/2006): 

Licitação. Pesquisa de mercado. ‘[...] a ausência de pesquisa de 

mercado é uma falta grave, pois a verificação da compatibilidade do 

preço contratado, com o valor rotineiramente praticado, é dever 

que independe de exigência legal, estando afeto ao cuidado do 

administrador para com o dinheiro público. [...] o Tribunal de Contas 

da União orientou que se deve realizar ampla pesquisa de preços no 

mercado, a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, 

conforme reitera em inúmeras decisões, com destaque para o 

Acórdão n. 1182/04, produzido na Sessão Plenária de 18/09/04. 

Dessa forma, [...] ao infringir o art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações, 

[o administrador cria o] [...] risco de uma contratação onerosa, fora 

dos padrões de mercado’ (Licitação n. 704.186. Relatora Conselheira 

Adriene Andrade. Sessão do dia 06/05/2008). 

(BRASIL. Tribunal de Contas do Estado  de Minas Gerais. A Lei 

8.666/93 e o TCEMG. Revista do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais — edição especial, Belo Horizonte, ano XXVII, p. 56, 

2009.) 

Joel de Menezes Neibuhr adverte que: 

(...) a concretização rigorosa da competitividade não é tarefa fácil. O 

agente público responsável pela licitação deve saber com clareza o 

que visa a Administração Pública, explicar esse interesse no edital a 

ser publicado sem deixar margem a dúvidas, fazendo com que todos 

os que virtualmente possam respaldar a pretensão negocial 

administrativa se apresentem e, por fim, apreciar as propostas sem 

se apartar dos termos iniciais. 

(Pregão presencial e eletrônico. Curitiba: Zênite, 2004.) 

Deste modo, é imprescindível que o gestor de recursos públicos, ou o 

que sua vez faz – no caso o Pregoeiro -, demonstre ao longo do procedimento de 

contratação, por meios razoáveis, que os valores orçados e, consequentemente, os a 

serem contratados, são compatíveis com não só com o mercado, mas, ao menos, entre 

si, para que possa conferir ao certame a maior competitividade possível. 

Vale lembrar que a Lei de Licitações, a Lei do Pregão e as boas 

práticas em administração pública recomendam uma rigorosa organização de 

processos e de documentos; objetos licitados bem definidos e transparentes; controle 
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permanente e planejamento adequado de quantidades a serem contratadas; dentre 

outras condutas úteis a conferir melhor qualidade à gestão de recursos públicos e a 

propiciar a realização de procedimentos licitatórios eficazes. 

Sendo assim, resta evidente a necessidade de suspensão do presente 

processo licitatório, para que a Administração possa realizar uma aferição de preços de 

mercado em compatibilidade com a periodicidade que se pretende contratar, em 

razão de que, mais viável neste momento postergar por alguns dias a demanda, do 

que lançar um Edital que, haja vista as inúmeras irregularidades apresentadas, possa 

demorar ainda mais a ser concluído. 

Por fim, a Administração deve buscar evitar o possível 

direcionamento ou frustração do caráter competitivo, mas também, evitar custo 

anormais plenamente evitáveis para um certame licitatório, fazendo-se utilizar do 

exercício plena lisura que deve caracterizar os procedimentos licitatórios, 

concomitante à prática de todo e qualquer ato de interesse público, evitando que a 

nova negativa aos apontamentos impugnados, tenham conduta amoldável a qualquer 

tipo pena previsto na Lei nº 8.666/93, especialmente em seu artigo 93. 

IV - CONCLUSÃO 

Diga-se, desde logo, que esta licitante tem o direito de obter 
esclarecimentos satisfatórios. Portanto, a resposta ilegal, obscura ou omissa é 
inadmissível. Mesmo porque, num regime democrático, a Administração tem o dever 
de esclarecer toda e qualquer dúvida dos particulares. 

Como regra, o pedido de esclarecimentos, impugnação ou pedido de 
reexame não tem efeito suspensivo em relação à licitação. Mas, a resposta deve ser 
fornecida no prazo de 24 horas a partir do pedido de esclarecimentos, impugnação ou 
reexame, o que se verifica no parágrafo 1º. , art. 12 do decreto federal que 
regulamenta a modalidade de Pregão, in verbis: 

 "art. 12 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento 
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

Parágrafo primeiro - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no 
prazo de vinte e quatro horas. 

Parágrafo segundo - Acolhida a petição contra o ato convocatório, 
será designada nova data para a realização do certame". 

Do ponto de vista administrativo, o atraso ou ausência de resposta 
deverá ser apurado em processo administrativo, punindo-se o responsável pela 
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infração ao disposto no parágrafo 12, parágrafo 1º do Decreto n. 3.555/2000, que é o 
caso, haja vista a modalidade específica do Pregão. 

De fato, constitui-se improbidade administrativa a negativa de 
publicidade dos atos administrativos. Como se vê, no art. 3º. Da Lei 8.666/93, a 
Administração Pública deve obediência ao princípio da publicidade, o que resguarda a 
democracia e propicia o controle dos gastos públicos. Assim é que a Constituição 
Federal, além de afirmar que a Administração Pública deve pautar sua conduta pela 
observância ao princípio da publicidade (art. 37, caput), também considera garantias 
individuais do cidadão, a obtenção junto aos órgãos públicos, de informações de 
interesse pessoal ou de interesse coletivo ou geral (art. 5º. XXXIII), para a defesa de 
direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal (art. 5º., XXXIV, "b"). 

Por fim, esclareça-se que na ausência absoluta de resposta até a data 
designada para a licitação ou em caso de desobediência pela Administração do prazo 
de 24 horas, o Município de Várzea Grande estará sujeito à invalidação do certame 
pela ausência de viabilidade de formulação adequada e satisfativa da proposta desta 
licitante. 

Ante ao exposto, requer deste r. Pregoeiro, sejam: 

a) Acatadas as razões e o postulado no presente petitório para fazer 
a alteração necessária no edital;  

b) Realizadas as alterações necessárias no edital e promover a sua 
republicação, devolvendo e reabrindo todos os prazos mínimos previstos na lei, para a 
publicação do edital e a data de recepção dos envelopes. 

Por fim, anunciamos que a presente irresignação detém novo caráter 
impugnatório, que se trata de uma perfeita ferramenta de controle jurídico, sendo que 
não impedirá esta licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão a ela pertinente, decisão esta, que também fica sujeita a 
possibilidade de ser levada a conhecimento do Tribunal de Contas e ao Poder 
Judiciário para a apreciação e controle externo da regularidade dos atos 
administrativos. 

Nestes Termos,  

Pede e espera deferimento. 

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2015. 

 

  

RONY DE ABREU MUNHOZ IVAN SCHNEIDER 

OAB/MT 11.972 OAB/MT 15.345 

 


