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AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

VALE DO PEIXOTO 

 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 

005/2018. 

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. 005/18 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° 005/2018, para readequação do edital e 

seus anexos. 
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 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.  

 

Logo, como a data da realização do pregão é dia 

08/05/2018, a presente impugnação em sua totalidade é 

tempestiva. 

 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO 
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Pede-se esclarecimento quanto à exigência de freezers 

em comodato, uma vez que o edital indeferiu impugnação anterior 

nesse ponto, necessário deixar claro em edital que a manutenção dos 

mesmos ficará por conta da contratante. 

Isto porque, no edital não existe um item especifico 

para a manutenção de equipamentos, salienta-se que este serviço 

incube em custos a parte que não estão embutidos no valor estimado 

do edital. 

DOS ITENS A SEREM IMPUGNADOS 

 

I - DAS EMPRESAS SUSPENSAS DE LICITAR E CONTRATAR 

No item 4.4, em que estão listados os casos de 

impedimento de participação no certame, no subitem 4.4.1 existe a 

previsão de que não poderão participar da licitação apenas as empresas 

que tenham sido punidas com a penalidade de suspensão pelo consórcio, 

vejamos. 

4.4. Não será admitida nesta licitação a participação 

de empresas enquadradas em quaisquer das 

hipóteses a seguir elencadas:  

4.4.1. Suspensa ou impedida de licitar ou 

contratar com o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Região do Vale do Peixoto, ou declarada 

inidônea para licitar ou contratar com o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 

Peixoto, enquanto perdurarem os motivos da punição 
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u até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

Ocorre que a limitação desta punição não está em 

consonância com a Jurisprudência, tampouco com a doutrina. 

Em que pese entendimento em contrário é pacífico na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a penalidade de licitar 

e contratar com a Administração Pública se estende a todos os entes 

federativos, senão vejamos. 

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 
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contratar com a Administração se estendem a 

qualquer órgão da Administração Pública. 

- Recurso especial 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) 

 

No mesmo sentido decide o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - 

LICITAÇÃO – EMPRESA LICITANTE PUNIDA PELA 

INFRAERO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - 

EXTENSÃO DA PUNIBILIDADE DE LICITAR - 

APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES FEDERADOS. 

SEGURANÇA CONCEDIDA.  

Nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 a licitação é 

passível de revogação, no âmbito do poder 

discricionário da Administração Pública, por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente, e 

de anulação por ilegalidade, mesmo após a 

homologação do certame. 

O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de 

que: "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 
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contratar com a Administração se estendem a 

qualquer órgão da Administração Pública." (REsp 

151567/RJ) 

(MS 43166/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) 

 

Com esse raciocínio não é coerente acreditar que a 

desonestidade de uma empresa perante um ente Federativo poderia 

ser ignorada pelos demais, por isso, com sapiência, o jurista Marçal 

Justem filho leciona que. 

 “(…) pode-se contrapor que a lógica excluiria o 

cabimento de sancionamento ao sujeito no estrito 

âmbito de um único e determinado sujeito 

administrativo. Se o agente apresenta desvio 

de conduta que o inabilitam para contratar 

com um determinado sujeito administrativo, 

os efeitos dessa ilicitude teriam de se 

estender a toda a Administração Pública. 

Assim se passa porque a prática do ato 

reprovável, que fundamento a imposição da 

sanção de suspensão do direito de licitar e 

contratar, evidencia que o infrator não é 

merecedor de confiança. 

Um exemplo prático permite compreender o 

raciocínio. Suponha-se que o contratado deixe 

de adimplir às obrigações assumidas num 
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contrato de empreitada de obra pública. 

Entrega à Administração uma obra 

defeituosa. Sancionado com a suspensão do 

direito de licitar, estaria ele livre para 

contratar com outros entes da Administração 

pública? Reputa-se que a resposta negativa é 

a mais compatível com a ordem jurídica.” (in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 14º Ed, São Paulo: Dialética, 

2010, p. 892).(grifo nosso) 

Desta forma, é imperioso que o subitem 4.4.1 seja 

retificado estendendo a impossibilidade de participação a empresas 

que tenham sido penalizadas com a suspensão de licitar e contratar 

com qualquer ente federativo. 

II - DA NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS SUG GRUPOS A 

No item 3.1 que se refere ao objeto do edital, não 

especifica quais dos sub grupos do grupo A, serão gerados por este 

ente, vejamos: 

3.1 Constitui objeto do presente edital o 

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 
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ANVISA 306/2004, conforme especificações 

constantes no Anexo I, Termo de Referência, 

parte integrante deste Edital. 

Vale dizer, que com base nas próprias resoluções 

citadas acima, o grupo A, é dividido em sub grupos, conforme segue: 

De acordo com a Resolução RDC nº 306/04 e Resolução CONAMA 

358/2005, os resíduos serão classificados como: 

• GRUPO A (potencialmente infectantes) - que 
tenham presença de agentes biológicos que 
apresentem risco de infecção, como bolsas de 
sangue contaminado. 
A1 
[ Culturas e estoques de microrganismos; 
resíduos de fabricação de produtos biológicos, 
exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 
microrganismos vivos ou atenuados; meios de 
cultura e 
instrumentais utilizados para transferência, 
inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 
laboratórios de manipulação genética. 
[ Resíduos resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação biológica por agentes, 
microrganismos com relevância epidemiológica e 
risco de 
disseminação ou causador de doença emergente 
que se torne epidemiologicamente importante ou 
cujo mecanismo de transmissão seja 
desconhecido. 
[ Bolsas transfusionais contendo sangue ou 
hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou 
por má conservação ou com prazo de validade 
vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta. 
[ Sobras de amostras de laboratório contendo 
sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e 
materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na 
forma livre. 
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A2 
[ Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros 
resíduos provenientes de animais submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de 
microrganismos, bem como suas forrações e os 
cadáveres de animais suspeitos de serem 
portadores de microorganismos de 
relevânciaepidemiológica e com risco de 
disseminação, que foram submetidos ou não a 
estudo 
anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. 
A3 
[ Peças anatômicas (membros) do ser humano; 
produto de fecundação sem sinais vitais com peso 
menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 
centímetros, ou idade gestacional menor que 20 
semanas que não tenham valor científico ou legal e 
não tenham sido requisitados pelo pacientes ou 
familiares. 
A4 
[ Filtros de ar e gases aspirados de área 
contaminada; membrana filtrante de equipamento 
médico hospitalar e de pesquisa, entre outros 
similares. 
[ Kits de linhas arteriais, endovenosas e 
dialisadores, quando descartados. 
[ Sobras de amostras de laboratório e seus 
recipientes contendo fezes, urina e secreções, 
provenientes de pacientes de enfermarias e 
ambulatório médico. 
[ Resíduos de tecido adiposo proveniente de 
lipoaspiração ou outro procedimento de cirurgia 
plástica que gere este tipo de resíduo. 
[ Recipientes e materiais resultantes do processo 
de assistência à saúde que contenha sangue ou 
líquidos corpóreos na forma livre. 
[ Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros 
resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos 
ou de estudos anatomopatológicos ou de 
confirmação diagnóstica. 
[ Bolsas transfusionais vazias ou com volumes 
residuais pós-transfusão 
[ Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais 
perfurocortantes ou escarificantes e demais 
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materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais. 
A5 
[ Órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais 
perfurocortantes ou escarificantes e demais 
materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação por príons. 
 
Sendo assim, é de suma importância que o edital 
esclareça quais destes sub grupos serão coletados 
pela empresa vencedora do certame, uma vez que, 
de acordo com as resoluções que regulamentam o 
serviço, cada grupo e sub grupo deverá ser tratado 
por sistema de tratamento especifico (306/04 e 
Resolução CONAMA 358/2005) 

 A titulo de exemplo o fato de que, segundo a RDC 
306/04 da ANVISA nem todos os resíduos do grupo A poderão ser 
tratados por AUTOCLAVE OU MICROONDAS, pois há casos que a 
incineração é obrigatória, vejamos. 

7 - GRUPO A3 

7.1 - Peças anatômicas (membros) do ser 

humano; produto de fecundação sem sinais 

vitais, com peso menor que 500 gramas ou 

estatura menor que 25 centímetros ou idade 

gestacional menor que 20 semanas, que não 

tenham valor científico ou legal e não tenha 

havido requisição pelo paciente ou seus 

familiares. 

7.1.1 - Após o registro no local de geração, devem 

ser encaminhados para: I - Sepultamento em 

cemitério, desde que haja autorização do órgão 

competente do Município, do Estado ou do Distrito 

Federal ou; 



 
 

Página 11 de 17 
 

II - Tratamento térmico por incineração ou 

cremação, em equipamento devidamente 

licenciado para esse fim. 

Note-se que certamente, ainda que de forma eventual, 

haverá a produção de tais resíduos pelo Consórcio, sendo necessário, 

portanto um novo lote para tais resíduos, uma vez que devem 

obrigatoriamente ser tratados por incineração. 

9 - GRUPO A5 

9.1 - Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, 

materiais perfurocortantes ou escarificantes 

e demais materiais resultantes da atenção à 

saúde de indivíduos ou animais, com suspeita 

ou certeza de contaminação com príons. 

9.1.1 - Devem sempre ser encaminhados a 

sistema de incineração, de acordo com o 

definido na RDC ANVISA nº 305/2002. 

Portanto o item 3.1 deverá ser retificado, incluindo os 

subgrupos do grupo A, e retificado ainda, a alínea c do item 9.4.3, 

passando a exigir licença de operação para cada tipo de sistema de 

tratamento conforme 306/04 e Resolução CONAMA 358/2005, uma 

vez que está em desacordo com a legislação pertinente. 

III- DA MODALIDADE 

A modalidade pregão presencial foi equivocadamente 

selecionada como será exposto a seguir: 
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O decreto 5450/2005 que regulamenta especificamente 

este procedimento traz em seu artigo 1°; 

1º A modalidade de licitação pregão, na forma 

eletrônica, de acordo com o disposto no § 1o do 

art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, 

destina-se à aquisição de bens e serviços 

comuns, no âmbito da União, e submete-se ao 

regulamento estabelecido neste Decreto. 

Devido a subjetividade do termo “serviço comum” a 

referida lei ainda traz em seu artigo 2°, § 1°, sua definição. 

§ 1o  Consideram-se bens e serviços comuns, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, 

por meio de especificações usuais do mercado. 

Ainda com o conceito trazido no texto da lei, o termo 

continuou vago, trazendo divergências no entendimento jurídico da 

norma no que se diz respeito aos serviços de engenharia serem 

considerados comuns. Isto por que, como não foi transcrito a 

proibição de serviços de engenharia serem objetos de pregão 

presencial da M.P 2.026-3 para a lei 10.520/2002,com a 

interpretação extensiva da norma se entende que a omissão seria 

autorizadora. 

Então após serem proferidas sentenças de tribunais 

superiores permissivas devido ao texto da lei ser omisso e proibitivas 

no sentido de não ser possível especificar objetivamente um serviço 

de engenharia, se fez necessário uma interpretação técnica do que 
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poderia ser considerado serviço de natureza comum, para este fim o 

Plenário do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

(Confea) aprovou, em 03 de dezembro de 2012, a Decisão PL-

2467/2012, por meio da qual definiu que os serviços de 

engenharia que exijam habilitação legal para sua elaboração 

ou execução, com a obrigatoriedade de participação de um 

engenheiro e emissão da devida anotação de responsabilidade 

técnica — ART, não podem ser classificados como comuns. 

Dessa forma todo serviço de engenharia que exigir a 

participação de um engenheiro legalmente habilitado e haja a 

necessidade de emissão de ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TECNICA – ART, como é exigido pela legislação do CONFEA 

RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, e ainda 

conforme exigência do próprio edital, item 9.4.3: 

e) Registro no CREA em nome da pessoa jurídica, 

mediante a apresentação da Certidão de Registro 

de Pessoa Jurídica em sua validade; e Registro no 

CREA da pessoa física em nome do engenheiro 

sanitarista ou ambiental ou químico 

Ou seja, os serviços descritos no edital não poderão ser 

enquadrados como de natureza comum, visto que são de natureza 

intelectual, científica e técnica, fatores que resultam em ampla 

complexidade executiva, e, portanto, não podem ser licitados por 

pregão. 

Portanto, seja pela interpretação do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (Confea) e pelo texto da cartilha do TCE 

``serviços comuns são aqueles que podem ser descritos no edital 
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(seus padrões de qualidade e desempenho) e que tenham a 

possibilidade de serem substituídos uns por outros com o mesmo 

padrão de qualidade. Isso afasta os serviços de engenharia.`` 

(http://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00051360/3-cartilha-

pregao-presencial-e-eletronico.pdf) p.07 ou pela regra básica da 

hermenêutica que as normas excepcionais devem ser interpretadas 

restritivamente e, no campo das modalidades de licitação, 

certamente o pregão apresenta-se como modalidade exceção.  

Sendo assim, requerer-se que seja retificada a modalidade de 

licitação, sendo a que melhor se enquadra no objeto licitado é a 

TOMADA DE PREÇOS, onde primeiramente são analisados os 

documentos dos licitantes, e somente após a comprovada 

qualificação da empresa será aberto o envelope da proposta. 

IV – DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEM 

REGISTRO NO CREA 

O item 9.4 do edital exige o atestado sem registro no 

CREA, senão vejamos: 

9.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) 

Atestado de Capacidade Técnica Operacional, 

expedido por pessoas jurídicas, de direito público 

ou privado, comprovando a execução pela 

EMPRESA LICITANTE, de atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto licitado. 

O artigo 30, § 1, exige atestado de capacidade técnica 

registrado no CREA, senão vejamos: 

Art. 30. A documentação relativa à 

qualificação técnica limitar-se-á a: 
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II - comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalho. 

  

§ 1o A comprovação de aptidão referida no 

inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 

licitações pertinentes a obras e serviços, será 

feita por atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as 

exigências a    (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994) 

  

Portanto, o atestado não tem validade se não for devidamente 

registrado na entidade profissional competente, in caso, CREA. 

Sendo assim, faz necessário a exigência do atestado registrado 

no CREA. 

 

V- DA EXPORTAÇÃO DOS RESIDUOS FORA DO ESTADO 
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O edital permite a subcontratação do tratamento e de 

disposição final, sendo assim é relevante exigir, que caso os resíduos 

sejam encaminhados para fora do Estado, seja apresentado parecer 

do órgão receptor, conforme preconiza a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos (LEI ESTADUAL Nº 12.300, DE 16 DE MARÇO DE 

2006) vejamos: 

 

Artigo 17 - A importação, a exportação e o 

transporte interestadual de resíduos, no Estado, 

dependerão de prévia autorização dos órgãos 

ambientais competentes.  

Parágrafo único - Os resíduos sólidos gerados 

no Estado somente poderão ser enviados para 

outros Estados da Federação, mediante 

prévia aprovação do órgão ambiental do 

Estado receptor. 

Dessa forma, necessário requerer a autorização do órgão 

receptor dos resíduos, no caso de serem exportados para outros 

Estados. 

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 
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do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2018, para fins de 

readequação. 

Ainda sim deve ser originada outra data para a 

realização do certame. 

 Nestes termos, pede deferimento. 

 Cuiabá – 04 de Maio de 2018. 

  

 

 

WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 

Danilo Moscheta Gonçalves 

 




