
 

____________________________________________________________________________________________ 
Rua Marzagão, n. 06,Sala 201,  CPA I – Cuiabá/MT - CEP 78055-225  - Fone: (65) 3641-1650 / 2835 /0421. 

E-mail:comercial@maximaambiental.com.br 
www.maximaambiental.com.br 

1 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

 

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL SR. LANDOLFO L VILELA GARCIA – 

PREGÃO ELETRONICO N° 30/2015 

 

 

MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP, pessoa 

jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 

07.657.198/0001-20, sediada em Cuiabá-MT, Rua n. 09 (Sítio Recreio Lago Azul), 

Chácara 132, Zona Rural, CEP. 78.000-000, com endereço para correspondência 

constante no rodapé desta, – Fone: (65) 3641-1650, neste ato representado por sua 

sócia administradora, vem perante Vossa Senhoria apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

do Processo Licitatório nº. 274222/2014, a ser realizado na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 30/2015, do tipo Menor Preço por 

Lote, assim o fazendo com esteio nas argumentações de fato e de direito doravante 

consignadas, considerando o interesse direto na participação do certame acima, na 

qualidade de LICITANTE, por ter como principal objeto social a prestação de serviços 

na área de coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS). 

E para ao final, seja acolhida a petição contra o ato convocatório no 

sentido de promover a SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2015, para 

readequação do edital e seus anexos. 

 

 

1. DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO 
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Dispõe o item 3 do edital – 3. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

DO EDITAL, mais precisamente em seu subitem 3.1: ´´3.1 Conforme previsto no Art. 

18 do Decreto n. 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, 

na forma eletrônica’’.. 

 

Assim sendo, e como a data da realização do pregão é dia 22/06/2015, 

a presente impugnação em sua totalidade é tempestiva. 

2.DO TIPO DE TRATAMENTO CONSTANTE NO OBJETO – SUPOSTO ERRO MATERIAL 

Merece impugnação é quanto ao fato do objeto do presente certame, qual 

seja o ‘’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 cortantes e medicamentos vencidos, de todas as unidades de 

saúde da rede pública municipal, conforme edital e anexos’’.g.n 

Entretanto, em razão de suas características, exigindo determinado 

tratamento prévio à sua disposição final, qual seja, de “incineração”, é válido constar 

que tais tratamentos prévios são processos diferenciados em seu manejo, sendo 

todos esses procedimentos definidos pela Resolução CONAMA nº. 358/2005, 

Resolução RDC Nº 306/2004 e demais normatizações. 

Desta forma, Nobre Pregoeiro, a disposição contida no Objeto do Edital 

fere o item 1.6 e ss, do anexo da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 

07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que assim dispõe: 

“1.6 TRATAMENTO - Consiste na aplicação de método, técnica 

ou processo que modifique as características dos riscos 

inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 

contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio 

ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio 

estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, 

observadas nestes casos, as condições de segurança para o 

transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 

tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de 
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serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento 

ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 

e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente.  

 

1.6.1 - O processo de autoclavação aplicado em laboratórios 

para redução de carga microbiana de culturas e estoques de 

microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, 

ficando sob a responsabilidade dos serviços que as possuírem, a 

garantia da eficácia dos equipamentos mediante controles 

químicos e biológicos periódicos devidamente registrados.” 

1.6.2 - Os sistemas de tratamento térmico por incineração 

devem obedecer ao estabelecido na Resolução CONAMA nº. 

316/2002.” 

Neste norte, abre margens de dúvidas para que estejam impedidas à 

participação do certame, empresas cuja metodologia de tratamento difere-se do 

procedimento de “incineração”, como visto logo no objeto do Edital de Licitação. 

Assim, o objeto permanecendo com o tratamento unicamente por 

incineração, restringe a competição do certame, caracterizando possível 

direcionamento do mesmo, data máxima vênia, uma vez que a RDC 306 permite que 

o tratamento seja realizados por outras metodologias. 

Desta feita, estando o objeto do edital claramente contrário às normas 

do próprio Edital, uma vez que em seus itens 10.5.16 e 10.5.23, da qualificação 

técnica, exigem documentos relativos ao sistema de tratamento por autoclavagem, 

bem como aos princípios basilares da Administração Pública, ferindo ainda, o que 

rege o bom senso, a legalidade e, principalmente, quando em demasia, a livre 

concorrência entre as participantes, cabe sua alteração e correção em tempo de 

causar ilegalidades evidentes. 

Por derradeira, antemão, cumpre asseverar que “o interesse público e 

a segurança da contratação” estão claramente garantidos, uma vez que o Órgão 

Regulamentador dos procedimentos relacionados aos serviços a serem contratados, 

quais sejam, ANVISA - Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária e CONAMA deixam positivadas que não somente a incineração faz parte 

do tratamento, mas também outros métodos, no caso o autoclavagem . 

Assim, requer a retificação do Objeto do Edital, para que seja permitido 

o tratamento também por autoclavagem. 

3 - DA CAPACITAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL 

 

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; 

 

O instrumento convocatório é claro ao estabelecer, no item acima 

citado, que a comprovação do engenheiro seja comprovada por meio vinculo 

empregatício. 

 

Contudo, ao se tratar de profissional autônomo não se faz 

necessário o registro em carteira ou contrato de trabalho, a relação se faz por meio 

de contrato de prestação de serviços com firma reconhecida. 

  

É preciso, portanto, que o Edital preveja a possibilidade, de a 

comprovação do vinculo com o engenheiro (responsável técnico), possa ser feita por 

meio de contrato de prestação de serviços, uma vez que, se trata de profissional 

autônomo, sem obrigatoriedade de vinculo por meio da CTPS. 

 

 4- DO PARECER DO ÓRGÃO AMBIENTAL RECEPTOR DOS RESIDUOS 
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Ainda na cláusula reservada à habilitação das licitantes, restou 

consignado no item 10.5.27 do Edital, a seguinte exigência que também fora 

impugnada:  

10.5.27. Caso a licitante não mantenha unidade de tratamento no Estado de Mato 

Grosso, deverá apresentar além da Licença de Operação, parecer do órgão ambiental 

competente do Estado de destino dos resíduos, autorizando-o a receber, efetuar o 

tratamento e dar destinação final aos resíduos de serviços de saúde provenientes do 

Estado de Mato Grosso. 

 

É válido contar que mesmo quando os resíduos forem transportados 

para outros Estados da Federação, tal exigência há de ser insubsistente, isso por que, 

a própria legislação de cada Estado dispõe sobre a importação de resíduos oriundos 

de outros Entes. Legislações estas, de pleno conhecimento das Empresas Licitantes 

desse ramo de atividade, que detém responsabilidade legais frente às características 

dos serviços que oferecem no mercado as quais, impreterivelmente, não praticam a 

exportação de resíduos para Entes Federativos que vedem esta prática. 

Por fim, torna-se necessário a exclusão de tal exigência, uma vez que 

poderá restringir desnecessariamente a participação de licitantes que não 

apresentar tal Autorização, uma vez que não há como obrigar determinado 

município a fazê-lo. Pela lógica, em existindo legislação Estadual que regule a 

matéria, o município corre o risco de deixar de validar um certame licitatório, pela 

falta de documento insubsistente e desnecessário. 

 5 - ESCLARECIMENTO – ITEM 10.5.9: CERTIFICADO AMBIENTAL 

 

O item acima citado exige certificado ambiental, deixando que 

informar de qual órgão seria este certificado. Lembrando que o único órgão que 

emite certificado ambiental é o IBAMA, e tal exigência já se encontra no item 10.515. 

5- FREQUÊNCIA DE COLETA. 

No Anexo I, item 4 - da justificativa, assim dispõe acerca da periodicidade das 

coletas: 

‘’... há a necessidade da coleta diária dos resíduos, onde seria inviável que houvesse 

mais de uma empresa vencedora do objeto, pois tal fato traria dificuldades para 

administração no controle e na periodicidade da realização dos serviços e 
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principalmente não dispõe a administração municipal de espaço físico adequado 

para armazenamento seguro dos resíduos por mais de 24 horas.’’ 

 

Contudo, no item 5.1.2.  da Minuta da ata de registro de preços diz o 

seguinte: 

 

5.1.2.  A Retirada será proporcional ao acumulo da semana de acordo com as ordens 

de fornecimento expedidas pela Secretaria. 

 

Nobre Pregoeiro e equipe tem-se que está por haver verdadeiro equivoco, 

quanto as exigências tanto de coleta diária, quanto de coleta de acordo com as 

ordens de fornecimento. 

Vale lembrar, que a proposta para balizamento de preços fornecida a esta 

prefeitura, era de duas coletas semanais, não podendo o edital exigir diferente 

daquilo que fora informado inicialmente, sob pena de haver necessidade de novas 

cotações de acordo com a periodicidade exigida. 

 É sabido e notório que as empresas que trabalham no ramo de coleta de 

Resíduos de Saúde neste Estado, destinam o material da coleta, após tratamento 

para destinação final em outro Estado. 

Assim, a coleta diária, torna-se inviável e impossível, uma vez são vários os  

pontos de coletas, faz saber que em outras unidades públicas das prefeituras, tal 

coleta é feita de forma semanal ou até mesmo duas vezes por semana conforme 

proposta encaminhada, sendo que os resíduos ficam devidamente armazenados em 

recipientes apropriados bombonas hermeticamente fechadas, as quais são 

fornecidas pela empresa Contratada. 

Entretanto, sem prejuízo da conveniência administrativa, observar que essa 

exigência acaba por aumentar significativamente o custo dos serviços licitados, em 

razão das despesas com transporte (combustível, motorista, etc), sendo que não 

vislumbra-se prejuízos, em realizar-se essa coleta duas vezes por semana, já que os 

resíduos podem ficar bem acondicionados nas bombonas até que seja feita a 

retirada dos mesmos. 

Assim, requer a retificação da frequência de coleta para duas vezes por 

semana, podendo ser três vezes para o pronto socorro devido a demanda ser um 

pouco maior. 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
Rua Marzagão, n. 06,Sala 201,  CPA I – Cuiabá/MT - CEP 78055-225  - Fone: (65) 3641-1650 / 2835 /0421. 

E-mail:comercial@maximaambiental.com.br 
www.maximaambiental.com.br 

7 

 

6. DO VALOR ESTIMADO 

Por fim e como último item que necessita ser impugnado é que o 

presente edital em nenhum momento informou qual seria o valor unitário e total 

estimado da contratação pela prestação de serviços do objeto desta licitação, 

entretanto, tal informação é de suma importância para delimitar e guiar as 

propostas das empresas licitantes, consoante rege os art. 44 §2° inc. II da Lei 

8666/93, In verbis: 

 

§ 2° Constituem anexos do edital, dele fazendo parte 

integrante: 

[...] 

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 

preços unitários; 

 Desta forma, faz-se necessária a inclusão do valor total estimado da 

contratação do edital de Pregão Presencial n° 030/2015 para que harmoniosamente 

se readeque a Lei de Licitações e Contratos bem como outras normas vigentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Movida pelo interesse direto não só de plena participação no certame 

em análise como, também, o de literal reverência à norma editalícia e equilíbrio 

isonômico do certame previsto no decreto federal nº. 5.450/05 e com a 

argumentação pretendida e balizada de acordo com a Lei. 8.666/1993; Lei 

12.305/2010; bem como as demais que regem e auxiliam o ordenamento jurídico, 

requer a Vossa Senhoria, que seja julgado procedente a presente impugnação, e 

proceda a suspensão do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2015, para fins de 

readequação. 

Ainda sim deve ser originada outra data para a realização do certame, 

conforme leciona o subitem 8.2 do edital em análise, que menciona também o 

dispositivo adotado no art. 32 do Decreto Estadual n° 7.217 de 14 de Março de 

2006. 

8.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 
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Porém caso de indeferimento da presente impugnação, que a mesma 

tenha argumentação suficiente e atual, e seja fornecida cópia imediata das razões 

que a fundamentaram, para fins de apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado e 

revisão pelo Poder Judiciário. 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

 

Cuiabá – 18 de Junho de 2015. 

 

 
MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA-EPP 

Mirela Maria Macedo 

Representante legal. 


