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AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022
ID n° 962668
A Pregoeira torna público aos interessados a SUSPENSÃO SINE DIE de licitação;
Modalidade Pregão Eletrônico nº 25/22-PA 155/22, tipo menor preço por lote. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de
serviços com resíduos sólidos gerados pelos serviços de saúde (grupos A, B e E), nas
unidades de saúde. Motivo: necessidade de retificação do Edital, quanto a qualificação
técnica, motivada por pedido de impugnação apresentado pela GBI Ambier. Nova data
de realização do certame será divulgada na imprensa oficial, na forma legal.
Informações: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro,
Condeúba – BA, e-mail: licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial (https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial).
Condeúba, BA – 7.10.22.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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PROCESSO: IMPUGNAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESÍDUOS SÓLIDOS
GERADOS PELOS SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPOS A, B E E), NAS UNIDADES DE
SAÚDE
IMPUGNANTE: GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP
IMPUGNADO: PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA - BA

DECISÃO.
Vistos etc.

A empresa GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP, CNPJ nº
16.668.465/0001-55, moveu o presente Ato de Impugnação de Licitação na Modalidade
Pregão Eletrônico nº 025/2022, alegando que existem irregularidades no edital.
Com vista dos autos a Pregoeira emitiu Despacho opinando pela procedência do
pedido de impugnação.

RELATOS. DECIDO.

1. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO:
Temos a considerar que a publicação do Aviso da Abertura do procedimento licitatório
na modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2022 ocorreu em 28/09/2022, com sessão
marcada para 11/10/2022.
As fases preparatória e externa foram totalmente realizadas com base na legislação
vigente.
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Com fulcro no art. 24 do Decreto Municipal nº 003/2020, qualquer pessoa poderá
impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no
edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
Conforme o item 25.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2022 cabe ao Pregoeiro,
auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
O pedido de impugnação foi encaminhado dentro do prazo cabível.

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:
Em suas razões, a GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP
aponta que “não consta neste edital itens de fundamental importância para que a
execução desta prestação de serviço, neste caso os seguintes itens: LICENÇA DE
ADESÃO E COMPROMISSO- LAC (para fins de transporte do resíduo perigoso) e
LICENÇA AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO que receberá os resíduos após o
processo de tratamento (...) exigiu os seguintes itens : “Cópia legível da licença ou
autorização de funcionamento da empresa participante e do fabricante do produto
expedida pela Vigilância Sanitária/MS – será aceita publicação no Diário Oficial da
União” e “Certificado de registro e/ou isenção do produto no Ministério da Saúde,
fornecido através do seu órgão competente conforme art. 14, parágrafo 4º, do Decreto
Federal nº 79.094/77, ou publicação no Diário oficial da União ou Certificado de
Isenção do Registro no Ministério da Saúde conforme RDC 185/04”, as referidas
exigências são totalmente abusivas e não possuem ligação alguma com o objeto a ser
licitado por intermédio deste certame.”

3. DA DECISÃO:
Os atos desta administração baseiam-se única e exclusivamente nas normas legais e
jurisprudenciais, buscando sempre preservar os princípios legais e constitucionais que
regem administração pública e os processos de compras e contratações públicas.
Após as devidas constatações, foi realmente verificado que constaram exigências de
qualificação técnica incompatíveis com o objeto do presente processo, tendo sido estas
exigidas nos itens 10.11.4 e 10.11.5, respectivamente, a saber: Cópia legível da licença
ou autorização de funcionamento da empresa participante e do fabricante do produto
expedida pela Vigilância Sanitária/MS – será aceita publicação no Diário Oficial da
União; e, Certificado de registro e/ou isenção do produto no Ministério da Saúde,
fornecido através do seu órgão competente conforme art. 14, parágrafo 4º, do Decreto
Federal nº 79.094/77, ou publicação no Diário oficial da União ou Certificado de
Isenção do Registro no Ministério da Saúde conforme RDC 185/04.
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Desta forma, deverão ser retiradas essas comprovações de qualificação técnica visto
não serem compatíveis com o objeto do Edital do PE nº 025/2022.
Porém, esta também indicar comprovações de qualificação técnicas que deveriam ter
sido solicitadas em termo editalícia e não o fora: LICENÇA DE ADESÃO E
COMPROMISSO – LAC (transporte do resíduo); e, LICENÇA AMBIENTAL DO
ATERRO SANITÁRIO E VÍNCULO COM O MESMO (descarte do resíduo).
A LAC é uma sistemática de simplificação e desburocratização do licenciamento
ambiental de atividades potencialmente poluidoras, em que o órgão ambiental tem
pleno conhecimento dos impactos ambientais gerados.
Nesse sentido, a LAC autoriza a instalação e a operação de atividade ou
empreendimento, de pequeno potencial de impacto ambiental, mediante declaração de
adesão e compromisso do empreendedor aos critérios, pré-condições, requisitos e
condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade licenciadora, desde que se
conheçam previamente os impactos ambientais da atividade ou empreendimento, as
características ambientais da área de implantação e as condições de sua instalação e
operação.
Quer dizer, trata-se de uma modernização/simplificação que, embora polêmica, é
realidade em nada menos que 10 Estados do país. Inclusive, a sua constitucionalidade
foi declarada pelo STF em pelo menos duas oportunidades, na ADI: 4615 CE – CEARÁ
9932597-66.2011.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, em 20/09/2019,
Tribunal Pleno; e, STF – ADI: 6288 CE 0035230-53.2019.1.00.0000, Relator: ROSA
WEBER, em 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/12/2020.
No Estado da Bahia, a previsão normativa está contida na Lei Estadual nº 12.377/2011,
que altera a Política Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual nº 14.024/2012
que traz sua regulamentação.
Referente a Licença Ambiental do Aterro Sanitário, considerando que nos serviços ora
a serem contratados abrange coleta, transporte dos resíduos, é realmente necessário a
indicação onde o material será depositado, vez que resíduos hospitalares tem caráter
altamente poluente, o que revela imperioso que a interessada em contratar com a
administração pública possua aterro particular com licença ambiental ou contrato com
empreendimento deste segmento.
Desta forma, a exigência da LICENÇA DE ADESÃO E COMPROMISSO – LAC
(transporte do resíduo) está prevista no inciso IV, do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93,
devendo a mesma constar no rol de documentação relativa a qualificação técnica.
Porém, com base no Acórdão TCU nº 5611/2009, a obtenção de licença em momento
anterior a contratação constitui gasto aos licitantes e restringe a participação de
empresas no certame, ex vi:
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6.4 irregular requisição de licença ambiental de operação para todos os
licitantes, em desacordo com o art. 20, § 1º, IN SLTI 2, de 2008:
...
6.4.2 Análise: a IN SLTI 2, de 2008, art. 20, § 1º, estabelece que a exigência de
licenças de qualquer espécie só serão devidas pelo vencedor da licitação. Dos
proponentes, poder-se-á requisitar tão-somente declaração de disponibilidade ou
de que a empresa reúne condições de apresentá-las no momento oportuno.
Assim, propõe-se determinar que tal exigência seja retirada do edital, a qual
poderá ser substituída pela declaração mencionada.

A exigência de tais licenças por ocasião da licitação é desprovida de razoabilidade, na
medida em que, somente a empresa vencedora que irá executar o contrato deverá
obtê-la.
Não é demais lembrar que a Súmula TCU nº 272, traz o seguinte: “No edital de
licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação
técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não
sejam necessários anteriormente à celebração do contrato.”
Desse modo, serão realizados os devidos ajustes em edital, com a retirada da
exigência dos itens 10.11.4 e 10.11.5 e acréscimo da exigência da LICENÇA DE
ADESÃO E COMPROMISSO – LAC como qualificação técnica, e da LICENÇA
AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO no ato da contratação.

4. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o opinativo é pela PROCEDÊNCIA da impugnação apresentada
pela GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA - EPP, CNPJ nº
16.668.465/0001-55 para serem implementadas as modificações acima apontadas.
Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo,
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas.
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial.
Tendo em vista que as referidas alterações afetam a formulação das propostas, o
certame deverá ser marcado para uma nova data.
Após comunicado ao impugnante desta decisão, arquivem-se, com a baixa e
anotações devidas.
Condeúba – BA, 07 de outubro de 2022.
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Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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