
 

 
 

TRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO – ACIOMAR MARQUES CARVALHO- 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO. 
 
 

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº. 03/2018 COM PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 

07.657.198/0001-20, estabelecida em Cuiabá-MT, Rua 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 representada por sua sócia-administradora in fine assinada, vem na 

presença de Vossa Senhoria, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018, COM PPEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO, pelas razões de fato e de direito a seguir elencadas. 

 

1. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Dispõe o item 13 do edital – DA IMPUGNAÇÃO E RECURSO, 

mais precisamente em seu subitem 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 [...]”. 

Assim sendo, como a data da realização do Pregão é dia 

23/03/2017, a presente impugnação em sua totalidade é tempestiva. 

 

 



 

 
 

2. DA QUALIFICAÇÃO TECNICA 

2.1. Item 9.4.1 

O referido item apenas foi omisso quanto à necessidade de que o 

atestado seja em quantidade compatível com o objeto licitado, consoante 

determinação legal  da 8.666: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional 
competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação [...] 

Por esta razão, solicitamos apenas a retificação do item para que 

seja solicitado atestado de capacidade técnica compatível com o objeto deste 

certame  

2.2. Item 9.4.3 - e 

O Objeto licitado pelo Consorcio representa uma fonte de riscos à 

saúde humana e ao meio ambiente, comumente ocasionado pela falta de 

adoção de procedimentos técnicos adequados no manejo das diferentes 

frações sólidas e líquidas geradas, como materiais biológicos contaminados e 

objetos perfurocortantes, peças anatômicas, substâncias tóxicas, inflamáveis e 

radioativas. 

Em razão disso, eis que consta em Edital, no subitem 9.4.3, 

alínea e: 

 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, responsável pela empresa, 

mediante a apresentação da Certidão de Registro de 

Pessoa Física em sua validade; 

Em tempo, insta evidenciar que a determinação editalícia não se 

molda com a legislação vigente, visto que para o seguimento licitado, somente 

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL são profissionais técnicos 

habilitados haja vista que tais atribuições funcionais/técnicas são compatíveis 

com objeto da licitação. 

A permissão de qualquer licitante apresentar como funcionário 

técnico, outros profissionais como “Engenheiro Químico” que, ALERTA-SE, não 

detém atribuições técnicas que atendam por completo o objeto da licitação 

poderá trazer graves conseqüências para a prestação do serviço. 

Quanto à possibilidade de apresentação de Profissional Químico 

para a habilitação da licitante, lembra-se que se torna errôneo a permissão, 

pois tal profissional SOMENTE pode se responsabilizar tecnicamente por 

atividades “relacionadas com a engenharia química”, voltada exclusivamente 

para a química industrial, conforme dispõe o Artigo 17 da resolução 218/73, ou 

seja, o objeto do Pregão Presencial 003/2018 é uma atividade pertinente à 

empresas prestadoras de serviços e não de indústrias químicas. 

Isto, pois, engenheiro químico pode, apenas e tão somente, se 

responsabilizar parcialmente pelo objeto em discussão no Edital, ou seja, 

somente pelos “produtos químicos utilizados na esterilização dos recipientes e 

ambientes como um todo”, nada mais. 

A limitação de atuação deste profissional está apresentada na 

Resolução nº; 218/73, conforme dispões o Artigo 17, in verbis: 

 

 



 

 
 

Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUÍMICO ou ao 

ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE QUÍMICA: 

I - desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 

Resolução, referentes à indústria química e petroquímica 

e de alimentos; produtos químicos; tratamento de água e 

instalações de tratamento de água industrial e de rejeitos 

industriais; seus serviços afins e correlatos. 

Portanto, resta-se incabível e ilegal a exigência contida na referido 

item do Edital, o que motiva sua pertinente retificação e retirada a 

permissibilidade em questão. 

Por esta razão deverá esta prefeitura permitir, para fins de 

habilitação, a exigência da presença única exclusiva de engenheiro ambiental 

ou sanitarista nos quadros da empresa, eis que outros ramos não possui 

atribuições compatíveis com a execução dos serviços licitados. 

3. Da subcontratação 

Embora, acertadamente, a subcontratação da destinação final 

tenha sido autorizada, não houve a exigência da documentação da empresa 

subcontratada. 

Nada obstante, aceita a subcontratação, deve a Administração 

exigir do subcontratado a apresentação dos documentos de habilitação 

requisitados na licitação, especialmente quanto o alvará de localização e 

funcionamento, alvará sanitário e o alvará do corpo de bombeiros. Uma vez 

que a caberá àquelas parte sua realização. 

É importante que a comissão de licitação, por óbvio, proceda com 

a busca de garantir com que haja a efetiva e correta prestação do serviço a ser 

contratado, conduto, faz-se necessário que a analise os documentos 

imprescindíveis para isso, corresponda e se efetive perante a documentação 



 

 
 

das empresas que de fato e efetivamente irão executar o serviço específico, 

quais sejam, as subcontratadas. 

Trazemos como exemplo – apenas a título de debate -, a 

possibilidade de a empresa licitante “possuir todos os alvarás”, enquanto que a 

empresa a ser subcontratada esteja com irregularidades, sem os devidos 

alvarás, se isso ocorrer não será possível a total execução dos serviços. Por 

esta razão, é preciso exigir os documentos da subcontratada. 

Diante de objetiva e óbvia argumentação, resta claro que não só é 

necessário, como coerente, que sejam exigidos a carta de anuência, e os 

“alvarás sanitários”, “de bombeiros”, “funcionamento e localização”, das 

empresas subcontratadas que efetivamente irão realizar os serviços licitados. 

Importante esclarecer ainda, sob o ponto de vista jurídico, que 

permitida a subcontratação a empresa vencedora do certame não se exime das 

responsabilidades contratuais e legais, permanecendo como responsável direta 

e objetiva, perante a Administração Pública, pelo regular cumprimento do 

contrato e do respeito à legislação específica aplicável à matéria. 

Deste modo, solicitamos a inclusão da exigência dos documentos 

da subcontratada, quais sejam: Alvará Sanitário, Alvará de Localização e 

Funcionamento e Alvará do Corpo de Bombeiros. 

4. Termo De Referencia  

4.1. Justificativa – item 2.1 

Merece impugnação o referido item quanto à exigência de que os 

resíduos químicos do Grupo B devem ser destinados à incineração, vejamos; 

2 - JUSTIFICATIVA 

2.1. Considerando os resíduos classificados nos grupos A, B e 

E conforme as RESOLUÇÕES CONAMA 358/2005 e ANVISA 

306/2004 e demais alterações, que incluem os resíduos 



 

 
 

químicos do Grupo B, que devem ser destinados à 

incineração, entre eles os controlados, conforme Portaria 

344/98, da Vigilância Sanitária [...] 

Entretanto, em uma analise ampla do edital é possível que tenha 

havido apenas um erro formal, já que nos documentos de habilitação não 

houve esta restrição, bem como em dos itens – 9.4.3 g – estabeleceu uma 

exigência apenas para as empresas que optarem por este tipo de tratamento. 

Dando assim, a opção pelas outras formas. 

De qualquer forma, em razão de suas características, exigir 

determinado tratamento prévio à sua disposição final, qual seja, de 

“INCINERAÇÃO”, é restringir a competitividade do certame, visto que há outras 

formas legais de tratamento dos resíduos. 

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, 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 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.” 

Neste norte, são possíveis outras formas de tratamento sem ser 

necessariamente incineração, a autoclavagem - como exposto. Ademais, este 

método é o mais recomendado pela ANVISA. 

Portanto, por se tratar de um erro meramente formal, estando 

essa exigência claramente contrária às normas do próprio Edital, tal como as 

legislações vigentes. Solicitamos a retificação do item, pelas razões exposta. 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Aparentemente há uma contradição no edital em relação aos 

documentos de habilitação, uma vez que há uma observação – logo após o 

item 9.4.9 do edital – que os documentos elencados nos itens 9.4.2, 9.4.3 e 

9.4.4 serão apresentados no momento da formalização do contrato. 

No entanto, por se tratar de documentos de habilitação, estes 

deverão ser entregue dentro do envelope dois, logo após o credenciamento, 

conforme item 7, tal como o item 12.1 do termo de referencia: 



 

 
 

 

 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro e, após o 
recebimento do Credenciamento, o(s) representante(s) da(s) 
licitante(s) apresentará (ão): 
b) O envelope contendo os Documentos de Habilitação. 
Enquanto durar a fase de credenciamento, junto ao 
sistema, será permitida a inclusão de novos licitantes. A 
partir do momento que o Pregoeiro declarar encerrada a 
fase de credenciamento, não serão mais admitidos novos 
licitantes. 
 
12 - DO PROCEDIMENTO: 
12.1 – RECEPÇÃO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO 
a) No dia, hora e local previstos neste edital, reunir-se-á a 
Equipe de Pregoeiro no qual o Pregoeiro indicará o(a) 
Secretário(a) da reunião, que terá a incumbência de lavrar as 
atas de recepção dos “Envelopes 2” - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, “Envelope 1” - PROPOSTA DE PREÇOS; [...] 
 

Pelo exposto, questiona se em qual momento de fato será exigida 

a documentação de habilitação? 

Outro ponto a ser indagado é a modalidade de licitação adotada. 

Embora o referido edital tenha adotado de forma expressa a modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, em uma analise do termo de referencia nota-se o 

procedimento da modalidade Tomada de Preço, veja: 

12 - DO PROCEDIMENTO: 
 
12.1 – RECEPÇÃO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO 
 

c) Pela ordem alfabética, e sempre nesta ordem, serão 
convidados os licitantes presentes por intermédio de seus 
representantes legais, para apresentarem suas respectivas 
credenciais, bem como seus envelopes “2” - “HABILITAÇÃO”, 
“1” - “PROPOSTA DE PREÇOS”; 



 

 
 

d) Na mesma ordem, o Pregoeiro convocará os membros e 
todos os representantes dos licitantes presentes a assinarem o 
fecho de todos os envelopes “1” - “PROPOSTA DE PREÇOS”, 
após o Pregoeiro lacrará com fita adesiva transparente, as 
assinaturas apostas nos fechos dos envelopes para efeito de 
suas garantias; 

e) Aberto o envelope “II” “HABILITAÇÃO”, todos os 
documentos nele contidos serão obrigatoriamente assinados 
ou rubricados pelos representantes dos licitantes presentes e 
pelos membros da Equipe de Pregoeiro;[...] 

k) Os envelopes “1” - “PROPOSTA DE PREÇOS” dos licitantes 
confirmados como inabilitados serão devolvidos intactos, 
conferidos seus respectivos lacres, após julgamento ou 
denegação do recurso se houver; 

k.1) é expressamente vedada sob qualquer pretexto a abertura 
dos envelopes “1” - “PROPOSTA DE PREÇOS” dos licitantes 
inabilitados, no recinto da sessão de licitação; 

l) O resultado de habilitação será divulgado na forma da Lei. 

 

13 - DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS: 

13.1. A sessão para abertura dos envelopes contendo as 
“PROPOSTAS DE PREÇOS” realizar-se-á depois de 
concluída a habilitação, podendo ser nesta mesma data, 
ressalvada a hipótese de adiamento em decorrência de 
impugnação e/ou recursos, situação em que a abertura 
ocorrerá em nova data a ser marcada pelo Pregoeiro e sua 
Equipe e comunicada a todos os participantes. 

Pois bem, o procedimento do pregão é justamente o oposto do 

descrito, pois esta modalidade é marcada pela inversão das fases, sendo 

assim, primeira a fase de proposta de preço para depois a habilitação. 

Como muito assevera Matheus Carvalho em sua obra, Manual do 

Direito Administrativo 4ª Ed; 

O procedimento da licitação na modalidade pregão apresenta 

inúmeras peculiaridades. A principal é o procedimento invertido 

previsto na Lei 10.520/02 e, por isso, esta modalidade licitatória 



 

 
 

se diferencia de forma substancial do procedimento da 

concorrência, conferindo maior celeridade ao certame. 

 Dessa forma, observa-se o equivoco deste consorcio. Por afetar 

diretamente o andamento desta licitação, solicita-se esclarecimento quanto ao 

procedimento adotado. 

4. PEDIDOS 

Ante ao exposto, REQUER o imediato recebimento da presente 

IMPUGNAÇÃO para apreciação e que seja julgada procedente, 

retificando/adequando os pontos acima elencados, em conformidade com a Lei 

n°. 8.666/93, como também, seja esclarecido os tópicos questionados. 

As ponderações ora citadas não ferem em nenhum momento a 

Lei n°. 8.666/93 ou a Lei n°. 10.520/1993, mas são eivadas de argumentações 

para que sejam alteradas duas regras editalícias que acabam (se mantidas) 

causando mácula ao certame, descumprimento de legislação e prejuízos à 

Administração. 

Impugna-se os itens por que são de fácil retificação e para que 

haja fiel cumprimento do objeto citado no sentido de: 

 
I. Incluir, para o atestado de capacidade técnica, comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação; 

II. Retirar a possibilidade de registro de engenheiro químico; 

III. Exigir da subcontratada os alvarás: Localização e 

Funcionamento, Sanitário e do Corpo de Bombeiros; 

IV. Exigir da subcontratada carta de anuência e/ou contrato 

firmado entre a sede licitante e a subcontrata;             



 

 
 

V. Retificar o item 2.1 do termo de referencia pela razão 

exposta. 

VI.  

 
Nestes termos,  

Confia no deferimento. 
Cuiabá/MT, 20 de Março de 2018. 

 
 

 
_______________________________________________________________

_ 
MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP 

Representante legal 
Mirela Maria Macedo 
CPF: 219.174.758-29 

 


