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ILUSTRÍSSIMO SENHOR LANDOLFO L VILELA GARCIA – PREGOEIRO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE – ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

 

Ref.: Edital de Pregão Eletrônico n.º 30/2015. 

          Processo n.º 274222/2014. 

PAZ AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 10.331.865/0001-94, com sede na CH lote 58R-2E, Setor 12, 

Gleba Corumbiara, CEP 76.980-000, Vilhena-RO, neste ato representada por sua sócia-

administradora ao final assinado, a Sra. PATRICIA PAZ SILVA GIORDANI, brasileira, 

casada, empresária, portadora da CI.RG n.º 238.885-SSP/RO, inscrita junto ao CPF/MF 

sob o n.º 204.071.572-04, vem, a presença de Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 41, § 

2°, da Lei 8.666/93, oferecer a presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, do 

procedimento licitatório pregão eletrônico, do tipo menor preço por lote, tendo por 

objeto a 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, o 

que faz nos seguintes termos: 

1. Dos Fatos: 
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O município de Várzea Grande-MT, através de seu pregoeiro oficial, abriu 

processo licitatório que tem por objeto a 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. 

A impugnante, tendo interesse em participar de referido certame, verificou 

que existem irregularidades no edital publicado, requerendo, assim, sejam sanadas as 

mesmas, revestindo o certame de legalidade. 

Desta forma, pugna pela alteração dos dispositivos irregulares, bem como 

a inclusão de outros, o quais serão apontados oportunamente, para que todas as 

empresas participantes possam atender de forma correta a pretensão almejada, bem 

como atender a legislação específica sobre caso e promover o melhor aproveitamento e 

sustentabilidade do meio ambiente e do patrimônio público. 

2. Das Impugnações: 

2.1 Das ocorrências impeditivas de licitar: 

Ao tratar do assunto, o Edital assim dispôs: 

4.3.1 empresário suspenso de participar de licitação e impedido de 

contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada; (Grifo 

nosso) 
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4.3.1 Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

4.3.2 Empresário impedido de licitar e contratar com a administração 

publica, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.3.3 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.3.4 Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto 

deste Pregão; 

4.3.5 Empresário que se encontre em processo de dissolução, 

recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, 

fusão, cisão, ou incorporação; 

4.3.6 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 

comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

Em análise do dispositivo supra do Edital, percebe-se que somente se 

encontram como impedidas de licitar as empresas que estejam cumprindo suspensão 

imposta pelo próprio município contratante, ou que estejam cumprindo a sanção 

prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

Ocorre que referido impedimento encontra-se na contramão do 

entendimento feito pelos Tribunais de Justiça pátrios, razão pela qual deve ser alterado. 
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Sobre o assunto, a Lei 8.666/93: 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 

sanções: 

(...) 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

(Grifo nosso) 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo em 

autoridade na matéria infra constitucional: 

MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA COM BASE NA LEI 

8.666/93. DIVULGAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GERENCIADO 

PELA CGU. DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI EM TESE E/OU ATO 

CONCRETO. DANO INEXISTENTE. 1. O prazo decadencial conta-se a partir 

da data da ciência do ato impugnado, cabendo ao impetrado a 

responsabilidade processual de demonstrar a intempestividade. 2. A 

Controladoria Geral da União é parte legítima para figurar em mandado de 

segurança objetivando atacar a inclusão do nome da empresa no PORTAL 

DA TRANSPARÊNCIA, por ela administrado. 3. O writ impugna ato 

concreto, oriundo do Ministro dirigente da CGU, inexistindo violação de lei 

em tese. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a penalidade 

prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/93, suspendendo temporariamente os 

direitos da empresa em participar de licitações e contratar com a 

administração é de âmbito nacional. 5. Segurança denegada. (MS 
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19.657/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/08/2013, DJe 23/08/2013) (Grifo nosso) 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES.  

MANDADO DE SEGURANÇA. ENTES OU ÓRGÃOS DIVERSOS. EXTENSÃO 

DA PUNIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO. 1. A punição prevista no 

inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 não produz efeitos somente em 

relação ao órgão ou ente federado que determinou a punição, mas a toda 

a Administração Pública, pois, caso contrário, permitir-se-ia que empresa 

suspensa contratasse novamente durante o período de suspensão, 

tirando desta a eficácia necessária. 2. Recurso especial provido. (REsp 

174.274/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 294) (Grifo nosso) 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – LEI 8.666/93, 

ART. 87, INC. III. - É irrelevante a distinção entre os termos Administração 

Pública e Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão 

temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de 

inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação em 

licitações e contratações futuras. - A Administração Pública é una, sendo 

descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao bem comum. - 

A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não 

pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio 

de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se 

estendem a qualquer órgão da Administração Pública. - Recurso especial 
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não conhecido. (REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 

208) (Grifo nosso) 

Destaca-se, ainda a fundamentação trazida pelo STJ no REsp 174.274/SP, 

supra colacionado, que afirma: “A punição prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº 

8.666/93 não produz efeitos somente em relação ao órgão ou ente federado que 

determinou a punição, mas a toda a Administração Pública, pois, caso contrário, 

permitir-se-ia que empresa suspensa contratasse novamente durante o período de 

suspensão, tirando desta a eficácia necessária”. 

Não haveria de ser mais certeira a posição manifestada pelo Tribunal em 

sua r. fundamentação, pois, do contrário, tornaria sem eficácia real a suspensão do 

direito de licitar, caso fosse esta sanção aplicada somente perante o próprio órgão que 

proferiu a penalidade, permitindo a contratação pelas outras esferas da federação, 

ferindo, desta feita, o espírito da Lei n.º 8.666/93. 

Resta demonstrado, nestas circunstâncias, o entendimento pacificado 

pelos Tribunais de Justiça Pátrios, no sentido de que a suspensão temporária prevista 

no inciso III, da Lei 8.666/93, é extensivo à todas as esferas da administração, razão pela 

qual deve ser inclusa tal previsão no dispositivo ora impugnado, a fim de prevalecer o 

ordenamento jurídico vigente, não permitindo que este município venha a contratar 

qualquer empresa que se encontre com seus direitos de licitar suspensos, em qualquer 

esfera da administração pública. 

2.2 Da qualificação técnica: 
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2.2.1 Do engenheiro químico responsável técnico legal: 

Em análise do item 10.5.2, constante do presente Edital quando do tópico 

destinado à qualificação técnica, percebe-se que somente está sendo aceito como 

responsável técnico legal da empresa licitante os profissionais Engenheiros Civis ou 

Sanitaristas e Engenheiros Ambientais, excluindo-se, assim, os profissionais 

Engenheiros Químicos, que também são aptos a desenvolver referida função, 

ocasionando, assim, a limitação da disputa. 

Nestas circunstâncias, necessário que se inclua como responsável técnico 

legal das empresas licitantes os profissionais Engenheiros Químicos, de forma a 

possibilitar uma maior abrangência da disputa, em razão da aptidão de tais profissionais 

para atuarem na área objeto do presente Certame. 

2.3 Da estimativa de preços: 

No presente Edital não restou especificado qual o valor de referência para 

a contratação dos serviços a serem desempenhados pela empresa que vier a ser 

declarada vencedora, nem o meio de sua aferição. 

Para o preço estimativo ou referencial das compras públicas verifica-se que 

é necessário: a) uma clara definição técnica do objeto que seja suficiente e precisa e que 

levem em consideração a qualidade e a aplicação do item; b) tratamento estatístico dos 

dados que forem obtidos nas consultas aos fornecedores; c) cálculo ou apontamento 

do preço de referência a partir da média, mediana ou outro corte orientado; d) 

verificação com os preços praticados em atas vigentes no próprio órgão. 
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Referida especificação no Edital é exigível, ainda, nos termos do artigo 15, 

bem como seus incisos e parágrafos, todos constantes da Lei 8.666/93. 

Desta feita, a fim de se proceder ao efetivo cumprimento das ordenações 

licitatórias pátrias, bem como permitir que as empresas licitantes venham a melhor 

elaborar suas propostas de preços, formando-os através de uma referência apresentada 

pela administração pública, tem-se que a inclusão do preço de referência, assim como 

seu meio de aferição é medida de direito que se impõe e se requer. 

2.4 Do pagamento em atraso: 

No capítulo 16, e seus dispositivos, do Edital ora impugnado, encontra-se a 

previsão das condições de pagamento pela administração pública em face dos serviços 

prestados por futura empresa vencedora. 

Todavia, faz-se necessária, também, a inclusão em referido item, da 

previsão das condições do pagamento efetivado em atraso pela administração pública. 

Repare, ínclito julgador, que o presente Edital não faz referência aos 

direitos da contratada em perceber multa e juros de mora, bem como correção 

monetária em caso de pagamento atrasado efetivado pela administração, o que fere, 

por óbvio, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, de forma que estar-se-ia 

impondo enriquecimento sem causa ao Estado, o que não se pode aceitar. 

Desta feita, requer-se a inclusão da previsão de imposição à administração 

de multa e juros de mora, assim como correção monetária, em caso de pagamento 

atrasado das obrigações assumidas. 
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3. Dos requerimentos finais: 

Ante o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria a reformar e incluir os 

itens apresentados acima, julgando e respondendo a presente impugnação no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Termos em que pede deferimento. 

Vilhena-RO, 15 de junho de 2015. 

 

 

Paz Ambiental Ltda 
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