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AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2018. 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO OFICIAL 

  

EMPRESA: WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

  

A empresa W. M. Serviços Ambientais Ltda., CNPJ 10.532.271/0001-41, com 
escritório instalado a Rua Chico Belo, nº 05, Quadra 04, Sala 02, Bairro CPA I, Cuiabá 
- MT, e sua Usina de Tratamento Térmico – INCINERADOR, sito a MT 351, Lote 08, 
nas proximidades do Aterro Sanitário de Cuiabá, no município de Cuiabá, vem 
apresentar a Vossa Senhoria, IMPUGNAÇÃO ao edital de pregão presencial n. 
003/18 para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B E E, CONFORME 
RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004. 

E para ao final, seja acolhida a petição contra o ato convocatório 
no sentido de promover a SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2018, 
para readequação do edital e seus anexos. 

  

DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO 

Dispõe o subitem 13.1 do item 13 –IMPUGNAÇÕES E RECURSOS, 
sobre o prazo de impugnação do instrumento convocatório, vejamos: 

 Edital: 
13.1. Conforme previsto no art. 12 do Decreto 3.555/2000, até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais 
impugnações deverão ser manifestadas por escrito, podendo ser protocolado 
o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, no na sede do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situada a 
Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, na cidade de Peixoto de 
Azevedo/MT e/ou enviadas para o e-mail:cisvaledopeixoto@gmail.com 

direcionado ao Pregoeiro.  
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Logo, como a data da realização do pregão é dia 23/03/2018,  a presente 
impugnação em sua totalidade é tempestiva. 

  

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

DO PAGAMENTO 

Pede-se esclarecimento quanto à forma que se dará o pagamento pelos 
serviços prestados, pois da forma como consta no item 23 do edital abre margem para 
dúvidas, senão vejamos: 

23. DO PAGAMENTO 
23.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a 
prestação dos serviços, mediante a liberação da Nota Fiscal pelo setor 
competente, devidamente preenchida e atestada, por meio de depósito na 
conta bancária da Contratada. 
23.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do 
Empenho estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela 
Contratante. 
23.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 
origem à aplicação da penalidade. 
23.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, 
utilizando duas casas decimais. 
23.5. O CNPJ da detentora da Ata e do Contrato constante da Nota Fiscal 
e/ou fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no 
procedimento licitatório. 

Portanto, é necessário esclarecimento quanto a este ponto, no sentido 
de deixar expressamente claro se o pagamento se dará pelo kg coletado mensalmente ou 
por valor fixo mensal independente da quantidade coleta. 

DO QUANTITATIVO ESTIMADO 

Outro ponto a ser esclarecido, é se o quantitativo estimado por mês de 
2.420 KG está de acordo com a realidade da demanda gerada atualmente pelos 
municípios que compõe o consorcio. 

Vale lembrar, a importância de se mensurar um quantitativo de 
resíduos baseado em dados reais, para que no decorrer do contrato não seja 
surpreendido por um quantitativo a maior, sendo necessário aditivo de quantitativo, ou 
ate mesmo, não sendo o aditivo suficiente para suprir a demanda, venha ocasionar na 
rescisão unilateral do contrato. 
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DOS ITENS A SEREM IMPUGNADOS 

 DA EXIGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

 A partir de simples leitura do termo de referência em comento em 
observações, consta a seguinte exigência: 

Observações: Deverão ser fornecidos BOMBONAS tantas forem necessárias 
para o atendimento às necessidades quanto à execução dos serviços. E no 

caso dos Hospitais também serão fornecidos Freezers para acondicionar 
resíduos perecíveis, como restos de placentas, restos de tecidos humanos e 

bolsas de sangue e etc. 

 

A exigência de freezeres aos hospitais é incompatível e não possui 
amparo legal, haja vista tratar-se de “fornecimento de equipamentos”, exigência diversa 
ao objeto e à finalidade do edital, em princípio, pois, inviabiliza as licitantes já que tais 
“produtos” não compõe o CNAE das empresas que são especializadas no ramo, 
portanto, estes “serviços/fornecimentos” terão que ser adquiridos em certame licitatório 
distinto da própria Administração. 

Noutras palavras, o objeto pretendido e licitado pela municipalidade 
corresponde à “prestação de serviços específicos” e não “fornecimentos de 
equipamentos”, ainda que a administração dependa de tais produtos para “acondicionar” 
os resíduos para a coleta. Desta forma, tal obrigação inviabiliza o contrato e destoa do 
objeto social e obrigacional de empresas contratadas, tornando, assim, o edital 
totalmente inviabilizado. 

Vale dizer que o TCU já se posicionou acerca do fornecimento de 
equipamentos em comodato, no qual onera demasiadamente a prestação do serviço, 
conforme o ACÓRDÃO Nº 3424/2013 – TCU – Plenário. 

1.5.4. não inclua nos objetos de suas licitações e/ou 

contratações a concessão de equipamentos em regime de 
comodato, máxime quando se tratar de equipamentos de 
elevado valor, devendo realizar a locação ou compra dos 

equipamentos, preferencialmente, antes da licitação para 

fornecimento dos insumos, os quais deverão ser compatíveis 
com os equipamentos comprados/alugados, ampliando a 
concorrência e estabelecendo custos unitários de todos os itens 
envolvidos na contratação, conforme preceitua o caput do 
art. 3º, c/c com o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993; 
(grifo nosso) 
 

Por fim, é de responsabilidade da Administração a aquisição dos 
freezeres, bem como a manutenção dos mesmos, não podendo ficar a cargo da empresa 
contratada tal obrigação.  
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                      DO TESTE DE QUEIMA 

O item 9.4.3 da qualificação técnica, alínea g, que trata da exigência de teste de 
queima para empresas que realizam tratamento por incineração, traz a seguinte redação: 

g) As empresas que procederem ao tratamento dos resíduos mediante 
incineração deverão apresentar o relatório de teste de queima, com ART, nos 
termos das Resoluções CONAMA nº 264/99 e 316/02, bem como Norma 
Técnica CETESB E1.5011. 

Ocorre que, houve algum equivoco ao fundamentar a exigência do teste de 
queima de acordo com a resolução 264/99, pois a mesma trata sobre Licenciamento de 

fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de coprocessamento de 

resíduos, o que não é o caso. 

E ainda a norma técnica da CETESB, é norma aplicável ao estado de São Paulo, 
não podendo ser exigida no presente certame. 

 

DA RESERVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

Considerando que, de acordo com o artigo 170 e 179 da Constituição 
Federal será dispensado tratamento favorecido para as microempresas e paras as 
empresas de pequeno porte: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios: 

[...] 
IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.(Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 6, de 1995)” 
“Art. 179.A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento 

jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 

redução destas por meio de lei.” 
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Com a função de atribuir eficácia ao preceito Constitucional, a Lei 
Complementar nº 123/2006, ao dispor sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte, introduziu a sistemática diferenciada no processo licitatório 
envolvendo essas espécies de empresas. Em seus artigos 47 a 49, prevê condições 
diferenciadas para microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 
públicas da União, dos Estados e dos Municípios: 

Em especial o art. 48 da LC 123/2006 prevê uma série de medidas 
com o fim de implementar concretamente o tratamento favorecido às ME e EPP em 
licitações públicas, dentre as quais, a realização de certames destinados exclusivamente 
à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

Nesse sentido, seu inciso I passou a prever que a Administração 
Pública deverá (e não mais poderá como constava na redação anterior), “realizar 

processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais);”, alterando de facultativo para obrigatório o caráter desta 
diretriz. 

Porém, não é este o presente caso, e como se trata de uma licitação 
que supera os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de acordo com a nova redação do inciso 
III do art. 48, a Administração; 

“deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de 

natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do 

objeto para a contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte.”. 

A alteração do dispositivo deveu-se à inclusão do termo “deverá” 
externando uma modificação da orientação legislativa no sentido de qualificar como um 
dever e não mais uma faculdade da Administração reservar, na aquisição de bens 
divisíveis, uma cota para ME e EPP que deverá ser de 25% do objeto licitado. 

Importante frisar ainda que tal disposição é aplicável obrigatoriamente 
ao Município, pois, conforme disposto no parágrafo único do artigo 47 da mesma Lei. 

“No que diz respeito às compras públicas, enquanto não 

sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento 



 
 

Página 6 de 6 
 

específico de cada órgão mais favorável à microempresa e 

empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação federal.” 

Então a presente licitação, que por sua natureza é divisível, uma vez 
que o consorcio intermunicipal de saúde do vale do Peixoto, integra os municípios de 
Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 
conforme itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 do termo de referência, deverá obrigatoriamente 
reservar 25% a concorrência exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sendo que portanto o objeto do presente edital se refere a seis itens, na qual pelo menos 
01 deles deverá ser exclusivo a EPP. 

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 previstos 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 e a Lei Complementar 
123/2006; 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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2018, para fins de 
readequação. 

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

Em 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 – 21 de Março de 2018. 

  

 

 

WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 

Danilo Moscheta Gonçalves  

 




