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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021.
IMPUGNANTE: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.

I – SINOPSE FÁTICA

// Vistos, etc...
A empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.568.077/0011-05,
apresentou

impugnação

argumentado,

em

ao

edital

síntese:

(i)

Pregão
da

Presencial

necessária

nº

012/2021,

possibilidade

de

subcontratação de parte do objeto licitado; (ii) Da ilegalidade de
imposição

da

adequação

à

forma
RDC

de

tratamento

222/2018;

(iii)

dos
Da

resíduos.

ausência

Necessidade

de

requisição

da

de

devida qualificação técnica das licitantes; (iv) Da necessidade de
comprovação de capacidade técnica compatível como objeto licitado;
e (v) Da imprecisão na descrição do objeto licitado. Ausência das
especificações necessárias à precificação.
Por fim, pugna para: “que o edital seja modificado no ponto
apresentado acima, haja vista os fundamentos neles expostos”.
É o relatório do necessário. Vieram os autos conclusos.

II- DA ADMISSIBILIDADE

A impugnação em tela foi interposta dentro do prazo previsto na
Lei Geral de Licitações, isto é, até 5 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, na forma
do art. 41 §2°.
No

entanto,

apresentada,

a

cabe

salientar

impugnação

veio

que,

embora

tempestivamente

desacompanhada

de

qualquer

documento hábil que comprove a condição de representante legal da
empresa

impugnante

por

parte

do

subscritor

da

irresignação,

configurando, dessa forma, vicio de representação.
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Não

obstante

princípios

da

os

vícios

transparência,

apresentados,
da

autotutela

em

obediência

aos

e

moralidade

que

norteiam a atuação da Administração Pública, passo à análise do
mérito do pedido, visando dirimir qualquer dúvida com referência à
legalidade do Edital impugnado.

III- DA FUNDAMENTAÇÃO

Em sua irresignação, a impugnante STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 01.568.077/0011-05, apresentou impugnação ao edital Pregão
Presencial nº 012/2021, argumentado, em síntese: (i) da necessária
possibilidade de subcontratação de parte do objeto licitado; (ii)
Da ilegalidade de imposição da forma de tratamento dos resíduos.
Necessidade de adequação à RDC 222/2018; (iii) Da ausência de
requisição da devida qualificação técnica das licitantes; (iv) Da
necessidade de comprovação de capacidade técnica compatível como
objeto

licitado;

e

(v)

Da

imprecisão

na

descrição

do

objeto

licitado. Ausência das especificações necessárias à precificação.
Pois bem.
Esta Municipalidade positivou em edital, precisamente no Termo
de Referência e em alusão às obrigações da contratada o seguinte:
“6.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer
das

prestações

a

que

está

obrigada,

exceto

nas

condições

se

previamente autorizadas pela Administração;”, logo, não admitiu a
possibilidade de subcontratação tendo em vista que, em relação aos
serviços
segurança

a
do

serem

contratados,

manejo

dos

há

resíduos

necessidade
provenientes

de
dos

garantia
serviços

à
de

saúde em todas as fases da operação.
Isso se dá devido ao fato de se tratar de resíduos perigosos,
os quais, se não bem gerenciados em todas suas fases, poderiam
acarretar sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Dessa
forma, é importante que o fluxo da execução contratual esteja
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totalmente

entrosado

e

harmônico

entre

a

contratante

e

a

contratada direta.
O maior risco ambiental do resíduo proveniente dos serviços de
saúde é representado pelo chamado resíduo infectante. Caracterizase pela presença de agentes biológicos como sangue e derivados,
secreções e excreções humanas, tecidos, partes de órgãos, peças
anatômicas; além de resíduos de laboratórios de análises e de
microbiologia, de áreas de isolamento, de terapias intensivas, de
unidades

de

internação,

assim

como

materiais

perfurocortantes,

podendo causar contaminação e se espalhar com maior facilidade,
prejudicando a saúde de qualquer ser vivo que entrar em contato
com esse resíduo.
Além disso, a subcontratação seria uma forma de possibilitar a
execução indireta de serviços complementares ou acessórios, mas
não os principais, como são os que fazem parte de toda a operação
e

o

manejo

que

são

necessários

para

a

devida

manipulação

do

resíduo de saúde e que descrevem o objeto desta contratação em
tela. Assim, o desempenho de parcela importante desse contrato por
meio de terceiros poderia vir a acarretar prejuízos na execução do
serviço em tela.
Noutro giro, quanto à suposta ilegalidade de imposição da
forma de tratamento dos resíduos com a necessidade de adequação à
RDC 222/2018, temos que não há imposição na forma de tratamento.
Cabe esclarecer que, para alguns resíduos que fazem parte dos
tratados nesta contratação, a única forma de tratamento possível é
a incineração conforme estabelecido na Resolução RDC 222/2018, no
entanto,

a

fim

de

afastar

controvérsias

a

municipalidade

fará

incluir no objeto a seguinte descrição: “Registro de preço para
contratação de empresa especializada, para prestação de serviços
de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (nos termos da
RCD n° 222/2018 da ANVISA), descaracterização por moagem e destino
final de Resíduos resultantes de serviço de saúde realizados no
Hospital
Municipal

Regional
de

Saúde

de
da

Castro
Sede

Alves
e

Zona

e

Unidades

Rural,

da

Secretaria

conforme

condições,
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quantidades

e

exigências

estabelecidas

neste

Edital

e

seus

anexos”.
Lado outro, quanto à alegação da ausência de requisição da
devida

qualificação

técnica

das

licitantes,

bem

como

da

necessidade de comprovação de capacidade técnica compatível como
objeto licitado, temos que ao formular o Edital, a Administração
Pública deve respeitar os requisitos legais e os princípios das
contratações

públicas,

não

podendo

estabelecer

preferências

ou

distinções que restrinjam a competitividade.
As exigências apresentadas pela Secretaria solicitante suprem
os fins desejados e, certamente, serão preenchidas por diversas
empresas,

o

necessárias

que
à

garantirá

validade

do

a

competitividade

procedimento

e

a

licitatório,

isonomia
além

de

atenderem às necessidades da Secretaria e, consequentemente, de
toda a população, bem como do interesse público.
Nunca

se

procedimentos
público.

Com

pode

perder

o

licitatórios,
advento

da

foco

que

Reforma

é

do
a

principal
prevalência

Administrativa

objetivo
do

dos

interesse

perpetrada

pela

Emenda Constitucional nº 19/98, a Administração Pública passou a
atuar

de

forma

mais

eficiente,

ou

seja,

preocupada

com

os

resultados.
Trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que
conhece mais que ninguém e suporta diariamente as demandas a que é
submetida.

Portanto,

é

a

Administração

Pública

a

legitimada

a

decidir a melhor maneira para a satisfação de seus interesses.
Neste sentido, socorremo-nos das lições do mestre Marçal Justen
Filho:
A atividade administrativa, ao longo da licitação,
reflete
o
exercício
de
competências
criadas
e
disciplinadas por lei. Mas pode a lei tanto disciplinar
antecipadamente de modo exaustivo o conteúdo e as
condições da atividade administrativa (competência
vinculada) como atribuir ao agente estatal uma margem
de autonomia de escolha em face do caso concreto
(competência discricionária). (...) Já a competência
discricionária
envolve
uma
disciplina
legal
nãoexaustiva. O agente recebe o poder jurídico de escolher
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entre diversas alternativas, incumbido-lhe realizar uma
avaliação quanto à solução mais satisfatória para o
caso concreto. (...) Reservou-se à Administração a
liberdade de escolha do momento da realização da
licitação,
do
seu
objeto,
da
especificação,
de
condições de execução, das condições de pagamento,
etc. Essa competência discricionária exercita-se no
momento preparatório e inicial da licitação. [...]
(JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: comentários à legislação
do pregão comum e eletrônico. São Paulo: Dialética,
2013) (grifos nossos).

Desta forma, cabe à Administração Pública, utilizando-se das
prerrogativas

que

lhe

são

conferidas

diante

do

poder

discricionário, decidir qual a melhor maneira de alcançar seus
objetivos

institucionais,

sendo

de

sua

exclusiva

competência

a

definição de todas as exigências do instrumento convocatório.
Pode-se afirmar que a Administração Pública, ao definir o
objeto,

a

critérios

especificação,
de

seleção

do

requisitos
vencedor

de

no

participação

instrumento

ou

os

convocatório

exerce seu juízo de conveniência e oportunidade, conferido por
Lei.
Não é demais lembrar, que não cabe ao particular determinar o
que

melhor

atende

Administradores

a

Administração

Públicos

estabelecerem

Pública.
o

que

Cabe,
melhor

sim,

aos

satisfaz

o

interesse público, cumprindo, obviamente, com todos os princípios
constitucionais

e

legais

atinentes,

o

que

se

entende

estar

devidamente respeitado no presente processo licitatório.
A

especificação

do

objeto

e

todas

as

demais

exigências

constantes do Edital foram amplamente debatidas pela Secretaria
solicitante

na

fase

interna,

de

maneira

que

a

alteração

da

especificação configuraria verdadeiro retrocesso no procedimento.
Nessa linha, o Tribunal de Contas da União assim se pronunciou:
A
descrição
do
objeto
de
forma
a
atender
às
necessidades específicas da entidade promotora do
certame
não
configura
direcionamento
da
licitação, mormente quando não há no edital a indicação
de marca específica e quando se verifica no mercado a
existência de outros modelos que poderiam atender
completamente as especificações descritas no edital”
(TCU, Acórdão nº 2.829/2015 – Plenário). (grifei)
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Noutro vértice, a impugnante arguiu que “Da imprecisão na
descrição

do

objeto

licitado.

Ausência

das

especificações

necessárias à precificação.” Certa razão lhe socorre, vez que não
há nos autos de maneira especificada os locais de realização dos
serviços, e os quantitativos estimados dos resíduos que devem ser
coletados,

cabendo

à

Secretária

solicitante

fazer

suprir

tal

omissão.
Nessa

linha,

para

que

não

haja

dúvida

de

relevância

da

modificação que implique na republicação do edital, o legislador
no art. 21, §4º, da Lei 8.666/93, teve o cuidado de limitar a
utilização

da

exceção

aqui

tratada

para

os

casos

em

que

a

alteração na proposta for incontestável. Assim, pairando dúvida se
a modificação do edital afetaria ou não a proposta (compreendida
como proposta comercial e documentação), essa modificação deve ser
republicada. Nesse particular, entende esta Pregoeira que a fim de
se evitar maiores questionamentos ou dúvidas, ad cautelam, deve o
Edital ser republicado, com a reabertura dos prazos consignados
originalmente.

III – CONCLUSÃO

Diante

de

todos

os

fatos

trazidos,

DECIDO

PELO

NÃO

CONHECIMENTO do recurso apresentado pela empresa STERICYCLE GESTÃO
AMBIENTAL

LTDA,

obediência

aos

por

vício

princípios

de
da

representação,
transparência,

entretanto,
da

autotutela

em
e

moralidade que norteiam a atuação da Administração Pública, ad
cautelam, decido também, pela inclusão em edital (i) dos locais de
realização dos serviços; e (ii) os quantitativos estimados dos
resíduos que devem ser coletados, bem como para fazer constar no
objeto o seguinte: “Registro de preço para contratação de empresa
especializada, para prestação de serviços de coleta, transporte,
acondicionamento, tratamento (nos termos da RCD n° 222/2018 da
ANVISA), descaracterização por moagem e destino final de Resíduos
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resultantes de serviço de saúde realizados no Hospital Regional de
Castro Alves e Unidades da Secretaria Municipal de Saúde da Sede e
Zona

Rural,

conforme

condições,

quantidades

e

exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos”, devendo-se proceder com
a

republicação

na

íntegra

do

Edital

do

Pregão

Presencial

nº

012/2021, com a reabertura dos prazos inicialmente estabelecidos,
nos termos do art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93. //
Castro Alves (BA), 01 de abril de 2021.

NAIANE SOUZA
Pregoeira
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO

Por seus termos e fundamentos, ratifico a decisão da
Pregoeira, para fins de NEGAR CONHECIMENTO ao recurso apresentado
pela

empresa

STERICYCLE

GESTÃO

AMBIENTAL

LTDA,

por

vício

de

representação, e em obediência aos princípios da transparência, da
autotutela e moralidade que norteiam a atuação da Administração
Pública, pela inclusão em edital (i) dos locais de realização dos
serviços; e (ii) os quantitativos estimados dos resíduos que devem
ser coletados, bem como para fazer constar no objeto o seguinte:
“Registro de preço para contratação de empresa especializada, para
prestação

de

tratamento

serviços

(nos

descaracterização

de

termos
por

coleta,
da

moagem

transporte,

RCD
e

n°

acondicionamento,

222/2018

destino

final

da

ANVISA),

de

Resíduos

resultantes de serviço de saúde realizados no Hospital Regional de
Castro Alves e Unidades da Secretaria Municipal de Saúde da Sede e
Zona

Rural,

conforme

condições,

quantidades

e

exigências

estabelecidas neste Edital e seus anexos”, devendo-se ad cautelam
proceder

com

a

republicação

na

íntegra

do

Edital

do

Pregão

Presencial nº 012/2021, com a reabertura dos prazos inicialmente
estabelecidos, nos termos do art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/93. //
Castro Alves (BA), 1 de abril de 2021.

CLODOALDO DA SILVA SANTOS
Secretário de Finanças e Gestão
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VXEFRQWUDWDomRSDUFLDO QRSUHVHQWHFDVRYLVWRTXHRLWHPGR7HUPRGH5HIHUrQFLD
YHGD D SRVVLELOLGDGH GH VXEFRQWUDWDU FXMD SHUPLVVmR GHYH VHU H[SUHVVD
HVSHFLDOPHQWH SHOD SUiWLFD IUHTXHQWH QD LQLFLDWLYD SULYDGD D TXDO GHYH j OX] GR
HQWHQGLPHQWRGRXWULQiULRHMXULVSUXGHQFLDO 7&8 VHUQHFHVVDULDPHQWHFRQVLGHUDGD
SDUDDVFRQWUDWDo}HVFRPDDGPLQLVWUDomR([SOLFDVH

$OLFLWDomRHPFRPHQWRWHPSRUREMHWRD “o registro de preços para contratação de
serviços de de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem),
descaracterização por moagem e destino final de Resíduos resultantes de serviço de
saúde realizados no Hospital Regional de Castro Alves e Unidades da Secretaria
Municipal de Saúde da Sede e Zona Rural.”






2FRUUHTXHQRDWXDOFHQiULRQDFLRQDOVmRtQILPDVDVHPSUHVDVTXHSUHVWDPWRGDV

DV HWDSDV GRV VHUYLoRV DFLPD H[VXUJLQGR GDt D QHFHVVLGDGH GH VXEFRQWUDWDomR FRPR
IDWLFDPHQWHDFRQWHFHQDLQLFLDWLYDSULYDGD
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1HVVHVHQWLGR0DUoDO-XVWHQ)LOKRDVVLPWUDWDVREUHDTXHVWmR &RPHQWiULRVjOHL

GHOLFLWDo}HVHFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVHG6mR3DXOR'LDOpWLFDSS 

Não se admite a natureza personalíssima do contrato administrativo. Ao menos,
não na acepção tradicional de Direito Privado. A atividade administrativa do Estado
se rege pelo princípio da impessoalidade, o que significa que as características
pessoais do particular contratado não se configuram como fator relevante para a
contratação. A licitação é procedimento desvestido de qualquer preferência
subjetiva. Os particulares são examinados sob critérios objetivos, mesmo na fase
de habilitação. Ultrapassada esta, seleciona-se a melhor proposta e o julgamento
não se relaciona com qualquer elemento subjetivo. Daí deriva que o contrato
administrativo não apresenta vínculo psicológico entre as partes. A Administração
pretende receber a prestação a que se obrigou o particular. A execução da
prestação pelo próprio contratado não se impõe como exigência meramente
subjetiva da Administração. Decorre logicamente do procedimento seletivo.
Portanto e em tese, o que interessa à Administração é o recebimento da prestação
ofertada na proposta vencedora. A identidade do executante da prestação até pode
ser irrelevante, desde que o contratado se responsabilize pela perfeição do
adimplemento.
Há, porém, duas questões a considerar. A primeira se relaciona com os riscos de
receber uma prestação mal executada. Estes riscos conduzem a Administração a
exigir que o próprio licitante desempenhe as tarefas necessárias ao cumprimento
contratual. A segunda tem a ver com a própria licitação. Se o particular não
dispunha de condições para executar a prestação, não poderia ter sido habilitado.
Aliás, apurada a inidoneidade após a habilitação, a Administração deve promover a
rescisão do contrato.
Daí surge a regra da impossibilidade de o contratado transferir ou ceder a terceiros
a execução das prestações que lhe incumbiriam. A lei autoriza, porém, que a
Administração, em cada caso, avalie a conveniência de permitir a subcontratação,
respeitados limites predeterminados.
A hipótese toma-se cabível, por exemplo, quando o objeto licitado comporta uma
execução complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos apresentam
grande simplicidade e possam ser desempenhados por terceiros sem que isso
acarrete prejuízo. A evolução dos princípios organizacionais produziu o fenômeno
denominado de “terceirização”, que deriva dos princípios da especialização e da
concentração de atividades. Em vez de desempenhar integralmente todos os
ângulos de uma atividade, as empresas tornam-se especialistas em certos setores.
A escolha da Administração deve ser orientada pelos princípios que regem a
atividade privada. Se, na iniciativa privada, prevalece a subcontratação na
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execução de certas prestações, o ato convocatório deverá albergar permissão
para que idênticos procedimentos sejam adotados na execução do contrato
administrativo. Assim se impõe porque, estabelecendo regras diversas das
práticas entre os particulares, a Administração reduziria a competitividade do
certame. É óbvio que se pressupõe, em todas as hipóteses, que a Administração
comprove se as práticas usuais adotadas pela iniciativa privada são adequadas
para satisfazer o interesse público. JULIRXVH 




$VVLPSDUDTXHQmRKDMDSUHMXt]Rj$GPLQLVWUDomR3~EOLFDGHFRUUHQWHGRSHTXHQR

Q~PHUR GH SDUWLFLSDQWHV HP SURFHVVRV OLFLWDWyULRV FXMR REMHWR FRPR R SUHVHQWH p
FRPSOH[R H SHOR EDL[R Q~PHUR RV OLFLWDQWHV TXH FRQVLJDP SRU VXD YH] SDUWLFLSDU
DXPHQWHP R SUHoR GRVHUYLoR GHPDQHLUD GHOLEHUDGD H[DWDPHQWH HP YLUWXGH GD IDOWD GH
FRQFRUUHQWHV p QHFHVViULR TXH D OLFLWDomR VH DGDSWH j LQLFLDWLYD SULYDGD SHUPLWLQGR D
VXEFRQWUDWDomR



,VVRSRVWRDVXEFRQWUDWDomRSDUFLDOpHVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWHQRSUHVHQWHFDVR




$OpP GR IDWR GH D FRPSOH[LGDGH GR REMHWR OLFLWDWyULR j OX] GD LQLFLDWLYD SULYDGD

GHPDQGDUDVXEFRQWUDWDomRHVWDQmRDFDUUHWDUiSUHMXt]RjFRQWUDWDomR



e TXH LQ~PHUDV VmR DV DWLYLGDGHV DEDUFDGDV DOJXPDV GDV TXDLV FDVR

GHVHPSHQKDGDV SRU RXWUDV HPSUHVDV VXEFRQWUDWDGDV QmR LQWHUIHULULDP WDPSRXFR
SUHMXGLFDULDPDVHJXUDQoDGDFRQWUDWDomRWDOFRPRDKLSyWHVHGHWHUFHLUL]DUDGHVWLQDomR
ILQDOGRVUHVtGXRVFXMDH[HFXomRQmRGHPDQGDPDLRUHVFXLGDGRVHTXHVHID]QHFHVViULD
SDUDRFXPSULPHQWRGDFRQWUDWDomR



(PYHUGDGHDSHUPLVVmRSDUDVXEFRQWUDWDUSDUFLDOPHQWHRREMHWROLFLWDGRWDOFRPR

DTXLH[SRVWRHPUHODomRDRWUDWDPHQWRSRULQFLQHUDomRHjGHVWLQDomRILQDOGRVUHVtGXRV
YLVD DFLPD GH WXGR DWHQGHU R SUySULR LQWHUHVVH S~EOLFR QD VHOHomR GD SURSRVWD PDLV
YDQWDMRVDTXHFRQFDWHQHDSUHVWDomRGRVPHOKRUHVVHUYLoRVSHORPHQRUSUHoR



(PDLVUHSLWDVHDWXDOPHQWHQRFHQiULRQDFLRQDOVmRSRXTXtVVLPDVDVHPSUHVDV

TXH SRVVXHP WRGR R HVFRSR GR REMHWR OLFLWDGR 2X VHMD VmR tQILPDV DV HPSUHVDV TXH
SUHVWDP LVRODGDPHQWH HODV PHVPDV VHP D SDUWLFLSDomR GH TXDOTXHU VXEFRQWUDWDGD RV
VHUYLoRV GH FROHWD WUDQVSRUWH WUDWDPHQWR H GLVSRQLELOL]DP RV DWHUURV LQGXVWULDO HRX
VDQLWiULR
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)DWR HVWH TXH GDGD D VLWXDomR SHFXOLDU QR PHUFDGR SHUPLWHOKHV HQFDUHFHU R

SUHoRGRVVHXVVHUYLoRV GDVTXHSUHVWDPLVRODGDPHQWH 



1HVVDHVWHLUDDSHUPLVVmRGHSDUFLDOVXEFRQWUDWDomRGRREMHWROLFLWDGRQmRDSHQDV

FRQVLVWHHPH[SHGLHQWHOHJDODXWRUL]DGRSRUOHLFRPRWUDWDVHGR~QLFRPHLRGHREWHUD
SURSRVWDHIHWLYDPHQWHPDLVYDQWDMRVDHPFHUWDPHTXHVHUHYHOHFRPSHWLWLYR



1mR p GHPDLV PHQFLRQDU TXH HP HVWULWD FRQVRQkQFLD j /HL Q  R

&ROHQGR67-VHPDQLIHVWRXSHODSOHQDOHJDOLGDGHGDVXEFRQWUDWDomRSDUFLDOHPFRQWUDWRV
DGPLQLVWUDWLYRVGHREMHWRFRPSOH[Rin verbis

>@ 2 - A parcial cessão do objeto contratado, pela vencedora da licitação, é ato
jurídico previsto no art. 72, da Lei nº. 8.666/93, não constituindo tal procedimento,
por si só, desrespeito à natureza intuitu personae dos contratos.
3 - Na espécie, embora o Município busque a anulação de contrato de cessão
praticado entre a original vencedora da licitação e a empresa recorrida, bem
como de todos os atos dali decorrentes, não há qualquer ofensa à legislação
federal, razão suficiente para a denegação do pedido   JULIRXVH




,QFOXVLYHVHQGRDDPSOLDomRGDFRPSHWLWLYLGDGHXPDGDVGLUHWUL]HVHSULQFtSLRVGRV

FHUWDPHV OLFLWDWyULRV VXD DSOLFDomR PHGLDQWH D SHUPLVVmR GH VXEFRQWUDWDomR SDUFLDO VH
UHYHOD FDEtYHO VHPSUH TXH QmR FRPSURPHWD R LQWHUHVVH GD $GPLQLVWUDomR D ILQDOLGDGH H
VHJXUDQoDGDFRQWUDWDomRFRPREHPGHVWDFDGRSHOR7&8

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação 7&8±7&
 




,VVR SRVWR XPD YH] FRPSURYDGD D SHUIHLWD DGPLVVLELOLGDGH GD VXEFRQWUDWDomR

SDUFLDO HVSHFLILFDPHQWH GH VHUYLoRV VHFXQGiULRV GR REMHWR OLFLWDGR ±FRPR p R FDVR GD
GHVWLQDomRILQDOFXMDH[HFXomRSRUWHUFHLURQmRLPSOLFDHPTXDOTXHUULVFRjFRQWUDWDQWH
p LQGLVSHQViYHO D H[FOXVmR GR LWHP  GR 7HUPR GH 5HIHUrQFLD H D LQFOXVmR GH
H[SUHVVDGLVSRVLomRQRHGLWDOGDDXWRUL]DomRSDUDDVXEFRQWUDWDomRSDUFLDORUDH[SRVWD




67-±5(VSQ637UHO0LQ-RVp'HOJDGRM
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'D LOHJDOLGDGH GH LPSRVLomR GD IRUPD GH WUDWDPHQWR GRV UHVtGXRV 1HFHVVLGDGH
GHDGHTXDomRj5'&



2SUHVHQWHHGLWDOHPGLYHUVRVSRQWRVGDDHQWHQGHUTXHRWUDWDPHQWRGHWRGRVRV

UHVtGXRVLQGHSHQGHQWHGRJUXSRVHMDIHLWRSRUDXWRFODYDJHP



(QWUHWDQWRKiQDLPSRVLomRDFLPDFLWDGDOHLDVHREULJDWRULHGDGHGHWUDWDPHQWRSRU

DXWRFODYDJHP XPD LOHJDOLGDGH YLVWR TXH D GHSHQGHU GR JUXSR GH UHVtGXR D
DXWRFODYDJHPQmRpRPRGRGHWUDWDPHQWRDGHTXDGR



7DQWR p DVVLP TXH QmR Ki QD OHJLVODomR TXH UHJH R JHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRV

VyOLGRVGHVD~GHTXDOVHMDD5'&QDLPSRVLomRGHTXHUHVtGXRVFODVVLILFDGRV
QRVXEJUXSR$VHMDPWUDWDGRVSRUDXWRFODYDJHPDWpSRUTXHDWHFQRORJLDGHWUDWDPHQWR
SDUDHOHVpDLQFLQHUDomR



2XWUR H[HPSOR GH GHVQHFHVVLGDGH GR XVR GD WHFQRORJLD incineração p SDUD RV

UHVtGXRV GR VXEJUXSR $ TXH SRU H[HPSOR VHTXHU GHPDQGDP WUDWDPHQWR SUpYLR j
GHVWLQDomRILQDO-iQDKLSyWHVHGHUHVtGXRVGRVXEJUXSR$KiGHIDWRDQHFHVVLGDGHGH
WUDWDPHQWRSRUDXWRFODYDJHP



,VVR3UHJRHLUR D GHPRQVWUDTXHDSHVDUGHRVUHVtGXRVGRVJUXSRV$%&'H(

VHUHP WRGRV RULXQGRV GH VHUYLoRV GH VD~GH QHP WRGRV GHPDQGDP WUDWDPHQWR SUpYLR j
GHVWLQDomR ILQDO QHP WRGRV GHYHP VHU WUDWDGRV SRU DXWRFODYDJHP SRLV j SDUWH GHOHV
GHYHPVHUHPSUHJDGDVRXWUDVWHFQRORJLDVLQFLQHUDomRHPLFURRQGDV



1HVVHVVHQWLGRVVmRRVDUWLJRVHGDDWXDOHYLJHQWH5'&Qverbis


Art. 53 Os RSS do Subgrupo A4 não necessitam de tratamento prévio.
>@
Art. 55 Os RSS do Subgrupo A5 devem ser encaminhados para tratamento por
incineração.




$VVLPpSDWHQWHDQHFHVVLGDGHGHUHWLILFDomRGRHGLWDOHUHVSHFWLYRVDQH[RVGH

PRGRDH[FOXLUDH[LJrQFLDGHTXHRWUDWDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVGHVD~GHVHMDVy
SRU DXWRFODYDJHP SDUD TXHVHMDP DGHTXDGRV jV H[DWDV GHWHUPLQDo}HV GD 5'& Q
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 DFHUFD GRV GLYHUVRV PRGRV GH WUDWDPHQWR GH 5HVtGXRV GH 6HUYLoRV GH
6D~GH

'DDXVrQFLDGHUHTXLVLomRGDGHYLGDTXDOLILFDomRWpFQLFDGDVOLFLWDQWHV

&RP HIHLWR HP UHODomR DRV UHTXLVLWRV SDUD KDELOLWDomR HP FHUWDPHV OLFLWDWyULRV
HVWLSXODD/HLQHPVHXDUWTXHH[LJLUVHiGRVLQWHUHVVDGRVGRFXPHQWDomR
UHODWLYDjTXDOLILFDomRWpFQLFD

6LJQLILFDGL]HUTXHFRPRIRUPDGHDWHVWDUTXHDHPSUHVDOLFLWDQWHHVWiFDSDFLWDGD
jH[HFXomRFRQWUDWXDOH[LJHVHGHQWUHRXWUDVFRPSURYDo}HVTXHDPHVPDGHPRQVWUHVXD
TXDOLILFDomRWpFQLFD

3RU VXD YH] QR TXH VH UHIHUH DRV SUHVVXSRVWRV GHVWLQDGRV j GHPRQVWUDomR GD
TXDOLILFDomRWpFQLFDGDVOLFLWDQWHVSUHFHLWXDDTXHOHPHVPRGLSORPDOHJDO

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, 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 trabalhos;
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 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:
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
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relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos
(...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas
no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior.
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando
for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer
outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de
relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia.
(...)
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade
técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução,
cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise
dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do
objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de
serviços públicos essenciais.
§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração.


3RU TXDOLILFDomR WpFQLFD HQWHQGHVH ³R domínio de conhecimentos e habilidades
teóricas e práticas para a execução do objeto a ser contratado´DTXDOFRQVRDQWHHVFyOLR
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GH 0DUoDO -XVWHQ )LOKR ³abrange, inclusive, a situação de regularidade em face de
organismos encarregados de regular determinada profissão´   GHVWDFDVH 

1mR REVWDQWH D $GPLQLVWUDomR WHQKD FHUWD PDUJHP GH GLVFULFLRQDULHGDGH SDUD
IRUPXODU QR DWR FRQYRFDWyULR H[LJrQFLDV GH TXDOLILFDomR WpFQLFD TXH FRQVLGHUH FRPR
QHFHVViULDV SDUD D DWLYLGDGH D VHU H[HFXWDGD SRGHQGR GHL[DU GH UHTXHUHU DTXHODV TXH
QmRVHDILJXUDUHPDSULQFtSLRUHOHYDQWHVHPIXQomRGRVSULQFtSLRVGDHILFLrQFLDHGR
GHYHU GH EHP DGPLQLVWUDU R SDWULP{QLR H LQWHUHVVH S~EOLFR HP WRGDV DV
FRQWUDWDo}HVGHYHRDGPLQLVWUDGRUHIHWLYDPHQWHLPSRUH[LJrQFLDVFRPSDWtYHLVFRP
RPtQLPRGHVHJXUDQoDGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

(PERUDDTXDOLILFDomRWpFQLFDGDOLFLWDQWHVHMDLQGLVSHQViYHOSDUDDVVHJXUDUD
UHJXODUH[HFXomRGRREMHWROLFLWDGRQRWDVHTXHRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULRGHL[RX
GH VROLFLWDU GRFXPHQWRV HVVHQFLDLV GHVWD QDWXUH]D R TXH SHUPLWLUi D FRQWUDWDomR GH
HPSUHVDLQFDSD]GHKRQUDURFRQWUDWR

$VVLP D ILP GH HYLWDU LVVR SDVVDVH D H[SODQDU UHTXLVLWRV IXQGDPHQWDLV j
GHPRQVWUDomRGDTXDOLILFDomRWpFQLFDGDVOLFLWDQWHVTXHGHYHPVHULQFOXtGRVQRHGLWDO

 'D QHFHVVLGDGH GH FRPSURYDomR GH FDSDFLGDGH WpFQLFD FRPSDWtYHO FRPR
REMHWROLFLWDGR

3DUDTXHTXDOTXHUOLFLWDQWHVHMDFRQWUDWDGRSHOD$GPLQLVWUDomRVHMDSDUDIRUQHFHU
SURGXWRRXSUHVWDUVHUYLoRHOHGHYHGHPRQVWUDUTXHWHPDSWLGmR

In casuDVOLFLWDQWHVGHYHPVHUDSWDVDSUHVWDURVVHUYLoRVGH³coleta, transporte,
tratamento e destinação final´GHUHVtGXRVVyOLGRVGHVD~GHRTXHREULJDWRULDPHQWHGHYH
VHU GHPRQVWUDGR SRU GRFXPHQWDomR KiELO TXH DWHVWH TXH VXD FDSDFLGDGH WpFQLFD p
FRPSDWtYHOHPTXDQWLGDGHSUD]RVHFDUDFWHUtVWLFDVFRPRREMHWROLFLWDGR

&RQWXGR R LWHP  GR HGLWDO DSHQDV WURX[H D H[LJrQFLD GH FRPSURYDomR GD
FDSDFLGDGH WpFQLFD SRU PHLR GH DSUHVHQWDomR GH DWHVWDGRV GH FDSDFLGDGH WpFQLFD
$FRQWHFH TXH p QHFHVViULR UHOHPEUDU TXH DSHQDV R DWHVWDGR QmR p VXILFLHQWH SDUD
GHPRQVWUDU D FDSDFLGDGH WpFQLFD GD OLFLWDQWH QD YHUGDGH p IXQGDPHQWDO TXH D




-867(1),/+20DUoDOComentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos'LDOpWLFDS
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FRPSDWLELOLGDGHGRVVHUYLoRVSRUHOH V GHPRQVWUDGR V VHMDH[LJLGDHPQRPtQLPR
GRWRWDOGDOLFLWDomR

1HVVHVHQWLGRpRSUHYLVWRQRDUWHVHXVGLVSRVLWLYRVGD/HLQ

Art. 30 (...)
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 trabalhos;
(...)
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
§ 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: (...)
§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo,
mencionadas

no

parágrafo

anterior,

serão

definidas

no

instrumento

convocatório.
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou
atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior. JULIRVDFUHVFLGRV 


$R DSUHFLDU HVVH DVVXQWR R 7&8 7ULEXQDO GH &RQWDV GD 8QLmR  ILUPRX VXD
MXULVSUXGrQFLD QR VHQWLGR GH TXH SDUD TXH R OLFLWDQWH DWHVWH TXH SRVVXL DSWLGmR SDUD
H[HFXWDU R REMHWR GD OLFLWDomR p QHFHVViULR TXH R V  DWHVWDGR V  GHPRQVWUH P  TXH D
FRPSDWLELOLGDGH GR TXH Mi H[HFXWRX FRP UHODomR DR REMHWR D H[HFXWDU p GH 
FLQTXHQWDSRUFHQWR HPTXDQWLGDGHSUD]RHFDUDFWHUtVWLFDV

VOTO
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Conforme consignado no relatório precedente, o processo de auditoria em tela
retorna a este colegiado após terem sido analisadas pela Secex-1 as razões de
justificativa relacionadas às seguintes questões:
a) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.7, 8.8, 8.9 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 21/2008-MC e nos
subitens 8.7 e 8.13 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade
atribuída à Srª Eliane Maravalhas;
b) indeferimento dos recursos impetrados contra o edital do pregão eletrônico
22/2008-MC, questionando o caráter restritivo de seus subitens 8.8 e 8.9, não
obstante o conhecimento prévio da Nota MC/CONJUR/APC 1521-2.14/2008 que
considerou

tais

cláusulas

restritivas,

irregularidade

também

atribuída

exclusivamente à Srª Eliane Maravalhas; e
c) inclusão das exigências restritivas à competitividade do certame constantes nos
subitens 8.8 e 8.9 do edital do pregão eletrônico 22/2008-MC, irregularidade
atribuída aos Sres Adailton de Brito Góis, Gildásio Franco Cançado, José Luiz
Martins Durço e Paulo Araújo de Oliveira.
(...)
16. Nesse sentido é a jurisprudência desta corte de contas, podendo ser citados
como exemplo os acórdãos 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007 e 2.215/2008,
todos de Plenário, havendo neste último determinação que limita ‘as exigências de
capacidade técnico-operacional aos mínimos necessários que garantam a
qualificação técnica das empresas para a execução de cada contrato do
empreendimento, devendo [a unidade jurisdicionada] abster-se de estabelecer
exigências

excessivas,

que

possam

restringir

indevidamente

a

competitividade dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em
percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos a executar’.
7&8$FyUGmRQ±3OHQiULR5HO0LQLWUR$UROGR&HGUD]
9.5. determinar à Prefeitura Municipal de Rondonópolis e ao SANEAR - Serviço de
Saneamento Ambiental de Rondonópolis que, nas próximas licitações que
efetuarem com recursos do Orçamento Geral da União:
(...)
9.5.3. limitem as exigências de capacidade técnico-operacional aos mínimos
necessários que garantam a qualificação técnica das empresas para a
execução de cada contrato do empreendimento, devendo abster-se de
estabelecer exigências excessivas, que possam restringir indevidamente a
competitividade dos certames, a exemplo da comprovação de experiência em
percentual superior a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos a executar
(conforme jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003-
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Plenário;2.088/2004-Plenário;

2656/2007-Plenário;

608/2008-Plenário),

cumprindo o que prescreve o art. 37 da Constituição Federal e o art. 3º da Lei
8.666/93;
7&8$FyUGmRQ±3OHQiULR5HO0LQLVWUR%HQMDPLQ=\POHU 




'LVVR GHSUHHQGHVH TXH QmR EDVWD D H[LVWrQFLD QR HGLWDO GH H[LJrQFLD GH

DSUHVHQWDomRGHDWHVWDGR V GHFDSDFLGDGHWpFQLFDpIXQGDPHQWDOTXHDFRPSDWLELOLGDGH
GRV VHUYLoRV SRU HOH V  GHPRQVWUDGR V  VHMD H[LJLGD HP QR PtQLPR  HLV TXH WDO
SHUFHQWXDO UHSUHVHQWD R FRQFHLWR GH compatibilidade j OX] GD LQWHUSUHWDomR SDFtILFD GR
7&8DFHUFDGRWHPD



'HVVD IRUPD GHYH VHU LQFOXtGR QR HGLWDO LWHP TXH H[LMD D DSUHVHQWDomR GH

DWHVWDGR V  WpFQLFR V  TXH FRPSURYH P  D FDSDFLGDGH WpFQLFD GDV OLFLWDQWHV HP QR
PtQLPR  GD TXDQWLGDGH GRV SUD]RV H GDV FDUDFWHUtVWLFDV GR REMHWR WRWDO GHVWD
OLFLWDomR

'D LPSUHFLVmR QD GHVFULomR GR REMHWR OLFLWDGR $XVrQFLD GDV HVSHFLILFDo}HV
QHFHVViULDVjSUHFLILFDomR

(OXFLGDQGR RV VHUYLoRV TXH VH SUHWHQGH FRQWUDWDU R LQVWUXPHQWR FRQYRFDWyULR
GHVFUHYHXRREMHWROLFLWDGR

Registro de preço para contratação de empresa especializada, para prestação de
serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem),
descaracterização por moagem e destino final de Resíduos resultantes de serviço
de saúde realizados no Hospital Regional de Castro Alves e Unidades da Secretaria
Municipal de Saúde da Sede e Zona Rural, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.


1DPHVPDOLQKDIRLR7HUPRGH5HIHUrQFLDHLVTXHFRPSOHWDPHQWHVLOHQWHTXDQWR
D HVSHFLILFDo}HV GH VXPD LPSRUWkQFLD j GHOLPLWDomR GR REMHWR 2FRUUH ,O
3UHJRHLURTXHQmRIRUDPLQGLFDGRVRVORFDLVGHUHDOL]DomRGRVVHUYLoRVDVVLPFRPR
RVTXDQWLWDWLYRVHVWLPDGRVGRVUHVtGXRVTXHGHYHPVHUFROHWDGRV
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(VVHIDWRUpLPSUHVFLQGtYHOSDUDDSUHFLILFDomRXPDYH]TXHFDEHUiDFRQWUDWDGD

GLVSRQLELOL]DUPmRGHREUDLQVXPRVYHtFXORVGHWUDQVSRUWHWUDWDPHQWRHGLVSRVLomRILQDO
GRVUHVtGXRVHWF

'LDQWHGHVVDIDOWDGHLQGLFDomRGHHVSHFLILFDo}HVHVVHQFLDLVGRREMHWRDVOLFLWDQWHV
ILFDPLPSRVVLELOLWDGDVGHHODERUDUXPSUHoRDRIHUWDUDILQDOQmRKiFRPRFDOFXODUTXDOTXHU
FXVWRVHPTXHVHMDPLQIRUPDGRVVHTXHURVORFDLVGHFROHWDHRVTXDQWLWDWLYRVHVWLPDGRV
GRVUHVtGXRVTXHGHYHPVHUFROHWDGRV

$OpPGLVVRDIDOWDGHLQGLFDomRTXDQWRDVHVSHFLILFDo}HVGRREMHWRRIHQGHPD/HL
Q([SOLFDVH

&RQVRDQWH D /HL Q  R DWR FRQYRFDWyULR GH XP FHUWDPH GHYH VHU
PLQXFLRVDPHQWHHODERUDGRGHIRUPDDGLVSRUGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVVHQFLDLVjDIHULomR
GDVFDUDFWHUtVWLFDVGDFRQWUDWDomRHGRSUySULRREMHWROLFLWDGR

1HVVHVHQWLGRRDUWLJRGRUHIHULGRGLSORPDOHJDOpFODURDRGLVSRUTXHQRHGLWDO
GHYHP YLU FRQVLJQDGDV WRGDV DV FDUDFWHUtVWLFDV GD SUHVWDomR DOPHMDGD FRQGLo}HV GH
SDUWLFLSDomRHSDJDPHQWRQRUPDVSDUDH[HFXomRGRFRQWUDWRSHULRGLFLGDGHGDSUHVWDomR
GHQWUHRXWUDV

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome
da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o
tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para
recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
(...)
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
(...)
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
(...)
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos,
especificações e outros complementos;
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
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III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à
licitação.


2 GLVSRVLWLYR OHJDO WUDQVFULWR SUHYr DLQGD H[SUHVVDPHQWH D SRVVLELOLGDGH GH VH
HODERUDUDQH[RVDRHGLWDOGRVTXDLVFRQVWHPWRGDVDVHVSHFLILFDo}HVGRREMHWROLFLWDGRRX
SURMHWREiVLFRWHUPRGHUHIHUrQFLDEHPFRPRSODQLOKDVTXHPHQFLRQHPRVTXDQWLWDWLYRVD
VHUHP REVHUYDGRV RV ORFDLV RQGH VHUmR UHDOL]DGRV RV VHUYLoRV H D SHULRGLFLGDGH GD
SUHVWDomR

,VWRVHGiSHORLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULREDOL]DUWRGRRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRTXH
VHGHVHQYROYHUi

(P VXPD GHYHP DV OLFLWDQWHV VDEHU GH DQWHPmR D TXH SUHVWDomR VH
VXMHLWDUmRHPTXHFRQGLo}HVHFRPRVHUmRUHPXQHUDGDV

1HVWHFRQWH[WRDGHYLGDGHOLPLWDomRGRREMHWROLFLWDGRSHORHGLWDOWRUQDVHHOHPHQWR
IXQGDPHQWDODRr[LWRGRFHUWDPHFRPSHWLWLYRSRLVQmRVRPHQWHLQWHUIHULUiQDVFRQGLo}HV
GH SDUWLFLSDomR GDV HPSUHVDV H GHFLVLYDPHQWH QD SUHFLILFDomR D VHU DSUHVHQWDGD SRU
HVWDV FRPR WDPEpP LQIOXHQFLDUi QRV VHUYLoRV QD SUHVWDomR TXH SRGHUi VHU H[LJLGD GD
HYHQWXDOFRQWUDWDGD

+iTXHVHGHVWDFDUDGHVFULomRGRREMHWROLFLWDGRLQWHUIHULUDLQGDGHIRUPDLQFLVLYD
QDV FRQGLo}HV GH KDELOLWDomR GDV OLFLWDQWHV ([LJrQFLDV IRUPXODGDV FRP R HVFRSR GH
DYHULJXDU D FDSDFLGDGH LGRQHLGDGH H DSWLGmR GDV OLFLWDQWHV DR FXPSULPHQWR GD HYHQWXDO
DYHQoD

1HVVD HVWHLUD p R HQWHQGLPHQWR GR (JUpJLR 7ULEXQDO GH &RQWDV GD 8QLmR
FRQVDJUDGRHPVXDV~PXOD

Súmula 177 do TCU: A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui
regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de
igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que
envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições
básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra,
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a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição
do objeto do pregão.


1R FDVR HP DSUHoR D REMHWLYLGDGH QD SUHVFULomR GR REMHWR OLFLWDGR QmR IRL
REVHUYDGD SRLV GD OHLWXUD GR HGLWDO H VHXV DQH[RV QmR VH H[WUDL DV HVSHFLILFDo}HV
HVVHQFLDLVGRREMHWR

3RU HVVHV PRWLYRV GHYH R HGLWDO VHU UHWLILFDGR SDUD TXH GR VHX 7HUPR GH
5HIHUrQFLD FRQVWH WRGDV DV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV j GHILQLomR GR REMHWR WDLV
FRPR

i RVORFDLVGHUHDOL]DomRGRVVHUYLoRV
LL RVTXDQWLWDWLYRVHVWLPDGRVGRVUHVtGXRVTXHGHYHPVHUFROHWDGRV

'265(48(5,0(1726

'LDQWHGHWRGRRH[SODQDGRUHTXHUVHTXHR6U3UHJRHLURVHGLJQHDUHFHEHUHVWD
LPSXJQDomR H DR MXOJiOD DFDWHD LQWHJUDOPHQWH SDUD TXH R HGLWDO VHMD PRGLILFDGR QR
SRQWRDSUHVHQWDGRDFLPDKDMDYLVWDRVIXQGDPHQWRVQHOHVH[SRVWRV

7HUPRVHPTXHSHGHHHVSHUDGHIHULPHQWR
5HFLIH3(GHPDUoRGH

67(5,&<&/(*(672$0%,(17$//7'$
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