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IMPUGNANTE:

ALICERCE CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA
EIRELI

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 16-2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se de “impugnação” apresentada pela licitante ALICERCE
CONSTRUTORA TERRAPLENAGEM E LOCADORA EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.338.596/0001-01, insurgindo-se
contra as exigências constantes dos itens 24.6 (Qualificação Técnica), todos do
edital do Pregão Eletrônico n.º 16-2021, sob argumentos, em suma, de que tais
exigências não encontram respaldo na Lei licitatória e que inviabilizam a ampla
competitividade no Certame.
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório
para exclusão/retificação dos itens impugnados, requerendo, ainda, a
republicação do Certame com as devidas alterações editalícias.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste
na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados
de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão de carroceria;
coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo com as normas
RDC 222; serviços de conservação, manutenção, varrição, raspagem e remoção
de terra e areia de logradouros e vias públicas; capina e roçada de vegetação
rasteira e arbustiva em espaços e prédios pertencentes a órgãos públicos, bem
como em terrenos públicos; limpeza de terrenos de contribuintes notificados
administrativamente pelo poder público; limpeza, jardinagem e rega de plantas e
jardins em praças públicas e recolhimento de animais (equinos, bovinos,
caprinos, suínos e caninos) em toda a zona urbana do Município e nos distritos
de Arrecife, Cristalândia, Itaquaraí, Samambaia, Ubiraçaba e Umburanas, bem
como nos povoados de Lagoa Funda, Lamarão, Pebas, Pedra Preta, Vila
Presidente Vargas e Tamboril.
De logo, ressalta-se que os serviços licitados são de extrema importância
para o Município de Brumado, constituindo serviços essenciais para todos
administrados, devendo, portanto, a Administração Municipal estar focada e
estruturada em princípios legais para organizar de forma cuidadosa e precisa
todos os meios necessários para a contratação dos referidos serviços.
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Desta forma, é inquestionável a necessidade da Administração Municipal
exigir todos os requisitos indispensáveis ao satisfatório desempenho dos serviços
licitados, objetivando, única e exclusivamente, garantir uma contratação segura,
que não ocasione riscos e não causem prejuízos à Administração.
Entretanto, apesar de observadas as exigências legais para confecção do
Edital aqui em análise, insurge o Impugnante contra várias exigências do
Instrumento Convocatório, cabendo à Comissão Licitatória, portanto, enfrentar
cada item impugnado, o que faz de maneira sistematizada logo abaixo.
Do Item 24.6, D-F, G, H, I (Qualificação Técnica). A peça impugnativa
contesta a exigência constante dos itens mencionados, defendendo a
desnecessidade de apresentação das mencionadas licenças. Acrescenta que as
referidas licenças não poderiam ser exigidas na fase de habilitação, bastando
mera declaração de disponibilidade ou possíveis condições de apresentá-la no
momento adequado, sendo exigível apenas do licitante vencedor.
Ocorre, porém, que a Impugnante parte de premissas equivocadas e
desconformes com o Edital Convocatório. Ab initio, importante relembrar que o
objeto do certame é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos
sólidos. Portanto, a empresa que realiza tal serviço precisa seguir uma série de
normas e regras para que o resíduo chegue ao destino de forma adequada e
segura, uma vez que muitos são perigosos, com altas concentrações de poluentes,
que representam riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA 237 de 1997 é que define quais as atividades são
obrigadas a ter licença ambiental. Em seu anexo primeiro é possível encontrar as
atividades que necessitam de licença para funcionamento:
o Tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
o Tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de
agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre
outros.
o Tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive
aqueles provenientes de fossas.
o Transporte de cargas perigosas - o que inclui o transporte de resíduo
perigoso.
Nessa senda, cumpre informar que o presente certame visa a contratação
de empresas que já possuam experiência no ramo de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos, cuja atividade exige as devidas licenças para funcionamento. A
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administração pública precisa de garantias de que a empresa licitante esteja
funcionando regularmente, para que não seja surpreendida por obstáculos na
execução do objeto contratado, inclusive com prejuízos aos cofres públicos, por
inadimplência contratual. E essa necessidade se faz já na fase de habilitação.
Ou seja, a administração precisa se resguardar de aventureiros que,
porventura, pretendam condicionar a emissão de licenças necessárias à
atividade exigida por lei especial ao resultado de certame.
Ora, vejamos a exigência do item impugnado:
i) Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – Transportadora
de Resíduos e/ou produtos perigosos, emitida pelo INEMA, em
nome da licitante, em plena vigência.
j) Certificado de inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (IBAMA), em nome da licitante, que esteja
em plena vigência contemplando, no mínimo, os seguintes
códigos:
j.1 - Destinação de resíduos de esgotos sanitários e
de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles
provenientes de fossas; 18-1 Transporte de cargas
perigosas; 18-74 Transporte de cargas perigosas Lei
nº
12.305/2010
(resíduos
perigosos).
Responsável técnico, sob pena de desclassificação
do certame.

Ora, trata-se de um pregão eletrônico com abrangência para atrair
competidores de todo o país, direcionada às empresas que já exerçam a função de
coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, que naturalmente já possuam as
licenças adequadas, pois necessárias à atividade. De modo que a exigência prévia
de licença ambiental por órgão municipal restringiria a competição e seria
contrária às disposições do procedimento licitatório.
Nesse sentido, as atividades consideradas efetiva e potencialmente
poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.
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.
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Assim sendo, 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, précondições, 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.
Portanto, tendo em vista que o objeto do Edital consiste em “executar os
serviços de limpeza urbana compreendem: coleta de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão
de carroceria; coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo
com as normas RDC 222; [...]” e a necessidade de transporte destes resíduos,
desde o local da coleta ao seu destino final, necessária que a empresa licitante
detenha Licença Por Adesão e Compromisso – LAC de Transporte de Resíduos e
Produtos Perigosos, emitidas pelo órgão competente.
No que tange ao item J.1, o Certificado de Inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, do IBAMA, trata de
certificação necessária para o transporte de resíduos perigosos, conforme Lei nº
12.305/2010, compatíveis com o objeto da licitação.
Já em relação ao CEAPD, ficam obrigadas à inscrição no CEAPD as pessoas
físicas ou jurídicas que se dediquem a atividades utilizadoras de recursos
naturais ou potencialmente poluidoras do meio ambiente, o que, naturalmente,
inclui a gestão e destinação de resíduos sólidos.
No que tange ao ATESTADO DE VISITA TÉCNICA, insurgindo-se contra a
exigência editalícia consistente na obrigatoriedade de realização de visita técnica
nos locais onde serão prestados os serviços licitados, a Impugnante requer o
afastamento do mencionado requisito, sob o pretexto de que referida exigência
compromete o caráter competitivo da licitação.
De logo, cumpre registrar que tal exigência encontra respaldo no art. 30,
inciso III, da Lei Federal 8.666/93, abaixo transcrito:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a:
(...)
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;”
Além da previsão legal, vale destacar que a visita técnica demonstra-se
imprescindível para a formulação das propostas exigidas no Certame, bem como
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para elaboração de outros instrumentos requisitados no edital, a exemplo da
metodologia para execução dos serviços.
Deveras, para formular as propostas e confeccionar demais instrumentos
exigidos no Certame os licitantes deverão necessariamente conhecer os locais
destinatários dos serviços licitados, cujas constatações interferem decisivamente
na proposta de preços e planilha de composição de custos.
Dessa forma, exigir dos concorrentes a visita técnica não é somente
resguardar interesses do licitante, mas, sobretudo, é garantir maior segurança à
Administração, uma vez que atenua o risco da ocorrência de extinção precoce dos
contratos, ou de seu cumprimento irregular sob a justificativa, pelo particular, de
que não conhecia todas as peculiaridades relacionadas aos locais estipulado para
o cumprimento do objeto.
Sobre o assunto, o próprio Tribunal de Contas da União referenciado pela
Impugnante, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se
manifestou:
“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o
objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de
preços possam refletir com exatidão a sua plena execução,
evitando-se futuras alegações de desconhecimento das
características dos bens licitados, resguardando a Entidade de
possíveis inexecuções contratuais”.
Portanto, em linhas gerais, o objetivo da referida exigência é evitar que
haja, tanto para o licitante como para a Administração Pública, prejuízos de
natureza econômica (com a formulação de propostas imprecisas), e/ou técnica
(durante a execução do contrato).
Dessa forma, oportuno observar que a exigência impugnada apresenta-se
não somente legal como, ainda, justificável e imprescindível à formulação das
propostas, o que faz afastar as razões impugnativas, mantendo-se, por
conseguinte, a exigência técnica impugnada.
Já em relação à impugnação do item f:
f) Comprovação o de capacidade Técnico-operacional
demonstrada através de atestado(s), devidamente
acompanhados dos Contratos de Fornecimento em nome
da Licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com contratos devidamente
registrados na entidade profissional competente, o CREA,
e vinculados a CAT's (certidão de acervos técnico) do
5
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profissional, em que fique demonstrada a execução dos
serviços, atendendo as parcelas relevantes.
Percebe-se que a impugnante causa confusão, pois de fato, a emissão da
referida CAT (Certidão de Acervo Técnico) possui caráter personalíssimo, hábil a
demonstrar a aptidão dos profissionais da empresa licitante, enquanto a
capacidade técnico-operacional se aperfeiçoa por intermédio de atestados
emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, nos termos do artigo
30, inciso II e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. Não obstante, o que o item do
edital requer é que se demonstre a vinculação das CATs do profissional com os
serviços referentes à capacidade técnico-operacional da empresa.
Ademais, além da prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, a exigência de
licenciamento ambiental também encontra fundamento no artigo 28, inciso V,
segunda parte, do mesmo normativo, que versa sobre a documentação relativa à
‘autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir’.
Nesse sentido, é obvio que a Administração deve se atentar para aspectos
que envolvam o atendimento de requisitos previstos em lei especial, nos termos
do art. 30, IV, como no caso em exame, demonstrando-se indispensáveis as
exigências editalícias vergastadas.
Assim, decide-se pela manutenção dos itens impugnados pelas próprias
razões acima declinadas.

Conclusão. Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela
legislação aplicável à matéria, mantem-se inalteradas as exigências constantes
dos itens 24.6, pelas razões já declinadas no presente decisório.
Brumado-BA, em 20 de Agosto de 2021.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
(original assinado)
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IMPUGNANTE:

BIOSERVICE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 16-2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se de “impugnação” apresentada pela licitante BIOSERVICE
SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.412.848/000184, insurgindo-se contra as exigências constantes dos itens 24.6 (Qualificação
Técnica); 24.7 (Demais documentos), todos do edital do Pregão Eletrônico n.º
16-2021, sob argumentos, em suma, de que tais exigências não encontram
respaldo na Lei licitatória e que inviabilizam a ampla competitividade no Certame.
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório
para exclusão/retificação dos itens impugnados, requerendo, ainda, a
republicação do Certame com as devidas alterações editalícias.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste
na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados
de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão de carroceria;
coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo com as normas
RDC 222; serviços de conservação, manutenção, varrição, raspagem e remoção
de terra e areia de logradouros e vias públicas; capina e roçada de vegetação
rasteira e arbustiva em espaços e prédios pertencentes a órgãos públicos, bem
como em terrenos públicos; limpeza de terrenos de contribuintes notificados
administrativamente pelo poder público; limpeza, jardinagem e rega de plantas e
jardins em praças públicas e recolhimento de animais (equinos, bovinos,
caprinos, suínos e caninos) em toda a zona urbana do Município e nos distritos
de Arrecife, Cristalândia, Itaquaraí, Samambaia, Ubiraçaba e Umburanas, bem
como nos povoados de Lagoa Funda, Lamarão, Pebas, Pedra Preta, Vila
Presidente Vargas e Tamboril.
De logo, ressalta-se que os serviços licitados são de extrema importância
para o Município de Brumado, constituindo serviços essenciais para todos
administrados, devendo, portanto, a Administração Municipal estar focada e
estruturada em princípios legais para organizar de forma cuidadosa e precisa
todos os meios necessários para a contratação dos referidos serviços.
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Dessa forma, é inquestionável a necessidade da Administração Municipal
exigir todos os requisitos indispensáveis ao satisfatório desempenho dos serviços
licitados, objetivando, única e exclusivamente, garantir uma contratação segura,
que não ocasione riscos e não causem prejuízos à Administração.
Entretanto, apesar de observadas as exigências legais para confecção do
Edital aqui em análise, insurge o Impugnante contra várias exigências do
Instrumento Convocatório, cabendo à Comissão Licitatória, portanto, enfrentar
cada item impugnado, o que faz de maneira sistematizada logo abaixo.
Do Item 24.6 I e J (Qualificação Técnica). A peça impugnativa contesta a
exigência constante dos itens 24.6 I e J, defendendo a desnecessidade de
apresentação das mencionadas licenças, haja vista que o licenciamento, em tese,
competiria aos locais onde serão executadas as atividades, sendo sua
competência avaliada por sua extensão de impacto ambiental. Para o
impugnante, portanto, somente deveria ser exigida a licença em âmbito
municipal, uma vez que os serviços estariam limitados ao município, sem
qualquer impacto em âmbito Estadual e/ou Federal.
Ademais, acrescenta que as referidas licenças não poderiam ser exigidas na
fase de habilitação, bastando mera declaração de disponibilidade ou possíveis
condições de apresentá-la no momento adequado, sendo exigível apenas do
licitante vencedor.
Ocorre, porém, que a Impugnante parte de premissas equivocadas e
desconformes com o Edital Convocatório. Ab initio, importante relembrar que o
objeto do certame é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos
sólidos. Portanto, a empresa que realiza tal serviço precisa seguir uma série de
normas e regras para que o resíduo chegue ao destino de forma adequada e
segura, uma vez que muitos são perigosos, com altas concentrações de poluentes,
que representam riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA 237 de 1997 é que define quais as atividades são
obrigadas a ter licença ambiental. Em seu anexo primeiro é possível encontrar as
atividades que necessitam de licença para funcionamento:
o Tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
o Tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de
agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre
outros.
o Tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive
aqueles provenientes de fossas.
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o Transporte de cargas perigosas - o que inclui o transporte de resíduo
perigoso.
Nessa senda, cumpre informar que o presente certame visa a contratação
de empresas que já possuam experiência no ramo de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos, cuja atividade exige as devidas licenças para funcionamento. A
administração pública precisa de garantias de que a empresa licitante esteja
funcionando regularmente, para que não seja surpreendida por obstáculos na
execução do objeto contratado, inclusive com prejuízos aos cofres públicos, por
inadimplência contratual. E essa necessidade se faz já na fase de habilitação.
Ou seja, a administração precisa se resguardar de aventureiros que,
porventura, pretendam condicionar a emissão de licenças necessárias à
atividade exigida por lei especial ao resultado de certame.
Ora, vejamos a exigência do item impugnado:
i) Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – Transportadora
de Resíduos e/ou produtos perigosos, emitida pelo INEMA, em
nome da licitante, em plena vigência.
j) Certificado de inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (IBAMA), em nome da licitante, que esteja
em plena vigência contemplando, no mínimo, os seguintes
códigos:
j.1 - Destinação de resíduos de esgotos sanitários e
de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles
provenientes de fossas; 18-1 Transporte de cargas
perigosas; 18-74 Transporte de cargas perigosas Lei
nº
12.305/2010
(resíduos
perigosos).
Responsável técnico, sob pena de desclassificação
do certame.

Ora, trata-se de um pregão eletrônico com abrangência para atrair
competidores de todo o país, direcionada às empresas que já exerçam a função de
coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, que naturalmente já possuam as
licenças adequadas, pois necessárias à atividade. De modo que a exigência prévia
de licença ambiental por órgão municipal restringiria a competição e seria
contrária às disposições do procedimento licitatório.
Nesse sentido, as atividades consideradas efetiva e potencialmente
poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.
3
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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.
Assim sendo, 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, précondições, 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.
Portanto, tendo em vista que o objeto do Edital consiste em “executar os
serviços de limpeza urbana compreendem: coleta de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão
de carroceria; coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo
com as normas RDC 222; [...]” e a necessidade de transporte destes resíduos,
desde o local da coleta ao seu destino final, necessária que a empresa licitante
detenha Licença Por Adesão e Compromisso – LAC de Transporte de Resíduos e
Produtos Perigosos, emitidas pelo órgão competente.
No que tange ao item J.1, o Certificado de Inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, do IBAMA, trata de certificação
necessária para o transporte de resíduos perigosos, conforme Lei nº
12.305/2010, compatíveis com o objeto da licitação.
Ademais, além da prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, a exigência de
licenciamento ambiental também encontra fundamento no artigo 28, inciso V,
segunda parte, do mesmo normativo, que versa sobre a documentação relativa à
‘autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir’.
Nesse sentido, é óbvio que a Administração deve se atentar para aspectos
que envolvam o atendimento de requisitos previstos em lei especial, nos termos
do art. 30, IV, como no caso em exame, demonstrando-se indispensável a
exigência editalícia vergastada.
Assim, decide-se pela manutenção dos itens impugnados pelas próprias
razões acima declinadas.
Do item 24.7 n.1 (Demais documentos) - Aduz o impugnante que a
exigência prévia de comprovação de propriedade de veículos fere a legalidade
administrativa, pois em tese não haveria imperativo legal autorizador de tal
4
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exigência. Aduz que dos licitantes somente deverá ser exigido documentos que
demonstrem que são capazes e idôneos para bem executarem o objeto licitado.
De início, vejamos o que diz o item vergastado na íntegra:
n) Relação de veículos e equipamentos disponíveis, conforme
Anexo XII, permanentemente para execução dos serviços e em
conformidade com o objetivo da licitação, sendo exigidos no
mínimo: Cinco (05) caminhões compactadores com capacidade
de 15m³ no mínimo; com no máximo três anos de uso, ou seja
a partir do ano de 2018 para coleta de resíduos sólidos
domiciliares, Um (01) caminhão poliguindaste com capacidade
mínima de 5m³ e dez vagonetas, a partir do ano de 2012 para
coleta e transportes de resíduos verdes, entulhos e bagulhos;
Dois (02) caminhões com carroceria de madeira com
capacidade mínima de 6m³, a partir do ano de 2014 para
coleta seletiva, podas de arvores e para recolhimento de
animais; Um (01) caminhão baú com capacidade mínima de
5m³ para coleta e transporte de resíduos sólidos da saúde a
partir do ano de 2014;Um (01) caminhão pipa com
equipamentos para combater incêndios com canhão e
mangueira de alta pressão adequados para apagar pequenos
incêndios, a partir do ano de 2013 para limpeza e rega de
plantas e jardins nas praças; Uma (01) Retroescavadeira
traçada. com no máximo três anos de uso, ou seja a partir do
ano de 2018 para abertura e fechamento de valas e limpeza de
terrenos e recolhimento de entulhos; Uma (01) maquina de
poda de grama para estádio e praças pilotada sentado, a partir
do ano de 2013, todos dentro das normas exigidas pela
DETRAN, em nome da licitante, que deverá ser feita em papel
timbrado da empresa licitante, constando no mínimo a marca,
placa policial, modelo, capacidade e ano de fabricação,
atendendo ao quantitativo mínimo. Essa relação deverá vir
acompanhada de declaração formal sob as penas da lei, de sua
disponibilidade, e vinculação ao futuro Contrato, firmada por
representante legal da licitante.
n.1) Para comprovação da propriedade dos veículos
e equipamentos a licitante deverá apresentar Cópia
do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículos em nome da participante, comprovando
a sua propriedade e regularidade.
n.2) Acaso a licitante não seja proprietária do
veículo, apresentar Contrato(s) assinado(s) com
os(as) proprietários(as) do(s) veículo(s) ou prova de
vínculo entre a licitante e o proprietário do veículo,
devendo estes contratos/prova de vínculo ser
registrados em cartório, e acompanhado dos
documentos de identificação do(a) proprietário(a) do
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veículo (RG, CPF, Comprovante de Residência), do
CRLV do veículo, bem como Declaração firmada sob
penas da lei, emitida pelo proprietário do veículo
informando sobre a inclusão de seu veículo na
prestação dos serviços. Obs.: somente quando o
veículo não for de propriedade da licitante.

De pronto, cumpre relembrar que para resguardar a supremacia do
interesse público e o princípio da eficiência, a administração busca com o
procedimento licitatório a contratação de empresas que de fato sejam
especializadas no objeto do certame, de modo que os veículos exigidos são o
mínimo possível para a adequada prestação de serviço no Município.
Ademais, necessário atentar para o item n.2, onde diz claramente que a
empresa licitante não precisa ser proprietária dos veículos, bastando para tanto
demonstrar que tem a disponibilidade dos veículos, o que poderá ser feito por
contratos de aluguel, ou prova de vínculo entre a licitante e o proprietário do
veículo, de modo que a Administração seja resguardada da possibilidade do
serviço e não venha a ter surpresas futuras, pois se trata de um serviço que não
pode ter pausas nem solução de continuidade.
Vale lembrar que os contratos entre a licitante e as empresas que prestam
o serviço de locações de veículos podem aduzir cláusulas condicionantes aos seus
contratos, atrelando o adimplemento com a possível vitória no certame. Não
obstante, a Administração deve se resguardar, o máximo possível, das
intempéries e incógnitas do futuro.
Entrementes, o objeto licitado demonstrou-se claro ao estabelecer todos os
serviços pretendidos, os quais compreendem, ainda, a coleta, transporte de
destinação final dos resíduos da saúde.
Isto posto, resta claro que a disposição do item 24.7 não inviabiliza a
competição, pois não exige como única opção a propriedade prévia, mas tão
somente garantias objetivas da possibilidade de prestação adequada do objeto do
certame.
Assim, decide-se pela manutenção do item impugnado pelas próprias
razões acima declinadas.
Conclusão. Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela
legislação aplicável à matéria, mantem-se inalteradas as exigências constantes
dos itens 24.6 I e J (Qualificação Técnica); 24.7 (Demais documentos), pelas
razões já declinadas no presente decisório.
Brumado-BA, em 20 de Agosto de 2021.
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DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
(original assinado)
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IMPUGNANTE:

FG

SOLUÇÕES

AMBIENTAIS

EIRELI

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 16-2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se de “impugnação” apresentada pela licitante FG SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ
sob o nº 10.680.553/0001-96, insurgindo-se contra as exigências constantes dos
itens 24.6 D, I e J (Qualificação Técnica); todos do edital do Pregão Eletrônico
n.º 16-2021, sob argumentos, em suma, de que tais exigências não encontram
respaldo na Lei licitatória e que inviabilizam a ampla competitividade no Certame.
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório
para exclusão/retificação dos itens impugnados, requerendo, ainda, a
republicação do Certame com as devidas alterações editalícias.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste
na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados
de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão de carroceria;
coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo com as normas
RDC 222; serviços de conservação, manutenção, varrição, raspagem e remoção
de terra e areia de logradouros e vias públicas; capina e roçada de vegetação
rasteira e arbustiva em espaços e prédios pertencentes a órgãos públicos, bem
como em terrenos públicos; limpeza de terrenos de contribuintes notificados
administrativamente pelo poder público; limpeza, jardinagem e rega de plantas e
jardins em praças públicas e recolhimento de animais (equinos, bovinos,
caprinos, suínos e caninos) em toda a zona urbana do Município e nos distritos
de Arrecife, Cristalândia, Itaquaraí, Samambaia, Ubiraçaba e Umburanas, bem
como nos povoados de Lagoa Funda, Lamarão, Pebas, Pedra Preta, Vila
Presidente Vargas e Tamboril.
De logo, ressalta-se que os serviços licitados são de extrema importância
para o Município de Brumado, constituindo serviços essenciais para todos
administrados, devendo, portanto, a Administração Municipal estar focada e
estruturada em princípios legais para organizar de forma cuidadosa e precisa
todos os meios necessários para a contratação dos referidos serviços.
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Dessa forma, é inquestionável a necessidade da Administração Municipal
exigir todos os requisitos indispensáveis ao satisfatório desempenho dos serviços
licitados, objetivando, única e exclusivamente, garantir uma contratação segura,
que não ocasione riscos e não causem prejuízos à Administração.
Entretanto, apesar de observadas as exigências legais para confecção do
Edital aqui em análise, insurge o Impugnante contra várias exigências do
Instrumento Convocatório, cabendo à Comissão Licitatória, portanto, enfrentar
cada item impugnado, o que faz de maneira sistematizada logo abaixo.
Do Item 24.6 I e J (Qualificação Técnica). A peça impugnativa contesta a
exigência constante dos itens 24.6 I e J, defendendo a desnecessidade de
apresentação das mencionadas licenças. Ademais, acrescenta que as referidas
licenças não poderiam ser exigidas na fase de habilitação, bastando mera
declaração de disponibilidade ou possíveis condições de apresenta-la no momento
adequado, sendo exigível apenas do licitante vencedor.
Ocorre, porém, que a Impugnante parte de premissas equivocadas e
desconformes com o Edital Convocatório. Ab initio, importante relembrar que o
objeto do certame é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos
sólidos. Portanto, a empresa que realiza tal serviço precisa seguir uma série de
normas e regras para que o resíduo chegue ao destino de forma adequada e
segura, uma vez que muitos são perigosos, com altas concentrações de poluentes,
que representam riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA 237 de 1997 é que define quais as atividades são
obrigadas a ter licença ambiental. Em seu anexo primeiro é possível encontrar as
atividades que necessitam de licença para funcionamento:
o Tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
o Tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de
agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre
outros.
o Tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive
aqueles provenientes de fossas.
o Transporte de cargas perigosas - o que inclui o transporte de resíduo
perigoso.
Nessa senda, cumpre informar que o presente certame visa a contratação
de empresas que já possuam experiência no ramo de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos, cuja atividade exige as devidas licenças para funcionamento. A
administração pública precisa de garantias de que a empresa licitante esteja
2
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funcionando regularmente, para que não seja surpreendida por obstáculos na
execução do objeto contratado, inclusive com prejuízos aos cofres públicos, por
inadimplência contratual. E essa necessidade se faz já na fase de habilitação.
Ou seja, a administração precisa se resguardar de aventureiros que,
porventura, pretendam condicionar a emissão de licenças necessárias à
atividade exigida por lei especial ao resultado de certame.
Ora, vejamos a exigência do item impugnado:
i) Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – Transportadora
de Resíduos e/ou produtos perigosos, emitida pelo INEMA, em
nome da licitante, em plena vigência.
j) Certificado de inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (IBAMA), em nome da licitante, que esteja
em plena vigência contemplando, no mínimo, os seguintes
códigos:
j.1 - Destinação de resíduos de esgotos sanitários e
de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles
provenientes de fossas; 18-1 Transporte de cargas
perigosas; 18-74 Transporte de cargas perigosas Lei
nº
12.305/2010
(resíduos
perigosos).
Responsável técnico, sob pena de desclassificação
do certame.

Ora, trata-se de um pregão eletrônico com abrangência para atrair
competidores de todo o país, direcionada às empresas que já exerçam a função de
coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, que naturalmente já possuam as
licenças adequadas, pois necessárias à atividade. De modo que a exigência prévia
de licença ambiental por órgão municipal restringiria a competição e seria
contrária às disposições do procedimento licitatório.
Nesse sentido, as atividades consideradas efetiva e potencialmente
poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.
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.
Assim sendo, a LAC autoriza a instalação e a operação de atividade ou
empreendimento, de pequeno potencial de impacto ambiental, mediante
3
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declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios, précondições, 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.
Portanto, tendo em vista que o objeto do Edital consiste em “executar os
serviços de limpeza urbana compreendem: coleta de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão
de carroceria; coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo
com as normas RDC 222; [...]” e a necessidade de transporte destes resíduos,
desde o local da coleta ao seu destino final, necessária que a empresa licitante
detenha Licença Por Adesão e Compromisso – LAC de Transporte de Resíduos e
Produtos Perigosos, emitidas pelo órgão competente.
No que tange ao item J.1, o Certificado de Inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, do IBAMA, trata de certificação
necessária para o transporte de resíduos perigosos, conforme Lei nº
12.305/2010, compatíveis com o objeto da licitação.
Ademais, além da prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, a exigência de
licenciamento ambiental também encontra fundamento no artigo 28, inciso V,
segunda parte, do mesmo normativo, que versa sobre a documentação relativa à
‘autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir’
Nesse sentido, é obvio Administração deve se atentar para aspectos que
envolvam o atendimento de requisitos previstos em lei especial, nos termos do
art. 30, IV, como no caso em exame, demonstrando-se indispensável a exigência
editalícia vergastada.
No que tange ao ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (ITEM 24.6 D),
insurgindo-se contra a exigência editalícia consistente na obrigatoriedade de
realização de visita técnica nos locais onde serão prestados os serviços licitados, a
Impugnante requer o afastamento do mencionado requisito, sob o pretexto de que
referida exigência compromete o caráter competitivo da licitação.
De logo, cumpre registrar que tal exigência encontra respaldo no art. 30,
inciso III, da Lei Federal 8.666/93, abaixo transcrito:
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitarse-á a:
(...)
III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu
os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de
4
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todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação;”
Além da previsão legal, vale destacar que a visita técnica demonstra-se
imprescindível para a formulação das propostas exigidas no Certame, bem como
para elaboração de outros instrumentos requisitados no edital, a exemplo da
metodologia para execução dos serviços.
Deveras, para formular as propostas e confeccionar demais instrumentos
exigidos no Certame os licitantes deverão necessariamente conhecer os locais
destinatários dos serviços licitados, cujas constatações interferem decisivamente
na proposta de preços e planilha de composição de custos.
Dessa forma, exigir dos concorrentes a visita técnica não é somente
resguardar interesses do licitante, mas, sobretudo, é garantir maior segurança à
Administração, uma vez que atenua o risco da ocorrência de extinção precoce dos
contratos, ou de seu cumprimento irregular sob a justificativa, pelo particular, de
que não conhecia todas as peculiaridades relacionadas aos locais estipulado para
o cumprimento do objeto.
Sobre o assunto, o próprio Tribunal de Contas da União referenciado pela
Impugnante, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se
manifestou:
“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a
comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o
objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de
preços possam refletir com exatidão a sua plena execução,
evitando-se futuras alegações de desconhecimento das
características dos bens licitados, resguardando a Entidade de
possíveis inexecuções contratuais”.
Portanto, em linhas gerais, o objetivo da referida exigência é evitar que
haja, tanto para o licitante como para a Administração Pública, prejuízos de
natureza econômica (com a formulação de propostas imprecisas), e/ou técnica
(durante a execução do contrato).
Dessa forma, oportuno observar que a exigência impugnada apresenta-se
não somente legal como, ainda, justificável e imprescindível à formulação das
propostas, o que faz afastar as razões impugnativas, mantendo-se, por
conseguinte, a exigência técnica impugnada.
Assim, decide-se pela manutenção dos itens impugnados pelas próprias
razões acima declinadas.
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Cumpre salientar que o serviço não compreende tão somente LIMPEZA
URBANA, e sim COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS, que por conseguinte, inclui
sua destinação adequada.
Assim, decide-se pela manutenção do item impugnado pelas próprias
razões acima declinadas.
Conclusão. Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela
legislação aplicável à matéria, mantem-se inalteradas as exigências constantes
dos itens 24.6 D, I e J (Qualificação Técnica); pelas razões já declinadas no
presente decisório.
Brumado-BA, em 20 de Agosto de 2021.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
(original assinado)
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IMPUGNANTE:

PLANNAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 16-2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se de “impugnação” apresentada pela licitante PLANNAR
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n.º
21.521.699/0001-05, insurgindo-se contra a modalidade adotada para o certame
(pregão eletrônico), e contra as exigências constantes dos itens 24.6
(Qualificação Técnica); 24.7 (Demais documentos), além do itens 13.4 e 24.5
que tratam da participação de empresas em processo de falência e exige certidão
negativa nesse sentido, que veda a participação de empresa todos do edital do
Pregão Eletrônico n.º 16-2021, sob argumentos, em suma, de que tais exigências
não encontram respaldo na Lei licitatória e que inviabilizam a ampla
competitividade no Certame.
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório
para exclusão/retificação dos itens impugnados, requerendo, ainda, a
republicação do Certame com as devidas alterações editalícias.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste
na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados
de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão de carroceria;
coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo com as normas
RDC 222; serviços de conservação, manutenção, varrição, raspagem e remoção
de terra e areia de logradouros e vias públicas; capina e roçada de vegetação
rasteira e arbustiva em espaços e prédios pertencentes a órgãos públicos, bem
como em terrenos públicos; limpeza de terrenos de contribuintes notificados
administrativamente pelo poder público; limpeza, jardinagem e rega de plantas e
jardins em praças públicas e recolhimento de animais (equinos, bovinos,
caprinos, suínos e caninos) em toda a zona urbana do Município e nos distritos
de Arrecife, Cristalândia, Itaquaraí, Samambaia, Ubiraçaba e Umburanas, bem
como nos povoados de Lagoa Funda, Lamarão, Pebas, Pedra Preta, Vila
Presidente Vargas e Tamboril.
De logo, ressalta-se que os serviços licitados são de extrema importância
para o Município de Brumado, constituindo serviços essenciais para todos
administrados, devendo, portanto, a Administração Municipal estar focada e
1
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estruturada em princípios legais para organizar de forma cuidadosa e precisa
todos os meios necessários para a contratação dos referidos serviços.
Dessa forma, é inquestionável a necessidade da Administração Municipal
exigir todos os requisitos indispensáveis ao satisfatório desempenho dos serviços
licitados, objetivando, única e exclusivamente, garantir uma contratação segura,
que não ocasione riscos e não causem prejuízos à Administração.
Entretanto, apesar de observadas as exigências legais para confecção do
Edital aqui em análise, insurge o Impugnante contra várias exigências do
Instrumento Convocatório, cabendo à Comissão Licitatória, portanto, enfrentar
cada item impugnado, o que faz de maneira sistematizada logo abaixo.
Em relação à modalidade adotada (PREGÃO ELETRÔNICO) não assiste
razão à impugnante.
A Lei nº 10.520/2002 não faz qualquer menção quanto a impossibilidade
de contratação de serviços de engenharia pela modalidade pregão. Logo, o que
cabe discutir não é se o pregão poderá ser utilizado para contratação de serviço
de engenharia e sim se o serviço de engenharia pode ser caracterizado como
comum, eis que a lei alude a aquisição de bens e serviços comuns.
Pois bem, os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos abarcados
pelo objeto do certame são serviços de engenharia, com características de serviço
comum, visto que são serviços que se encontram disponíveis a qualquer tempo no
mercado de limpeza urbana, com características/especificações padronizadas e
estabelecidas de forma objetiva no Edital de Licitação.
Nesta esteira, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes entende que o serviço de
engenharia pode ser considerado comum com as seguintes condições:
as características, quantidades e qualidades forem
passíveis de “especificações usuais no mercado;” (...)
mesmo que exija profissional registrado no CREA para
execução, a atuação desse não assume relevância, em
termos de custo, complexidade e responsabilidade, no
conjunto do serviço; (in Sistema de registro de preços e
pregão presencial e eletrônico, 3. ed. rev., atual. e ampl.
1. reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2009, pag. 429)
Neste sentido, colhe-se importante escólio do Ministro Marcos Vinício
Vilaça:
51 De tudo isso, percebe-se que o pregão apenas é
vedado nas hipóteses em que o atendimento do contrato
possa ficar sob risco previsível, pela dificuldade de
2
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transmitir aos licitantes, em um procedimento enxuto, a
complexidade do trabalho e pelo nível exigido de
capacitação. Logo, a eventual inaplicabilidade do pregão
precisa ser conferida conforme a situação, pelo menos
enquanto a lei não dispuser de critérios objetivos mais
diretos para o uso da modalidade. E o uso imaginar que,
pelos benefícios do pregão, no que concerne à efetivação
da isonomia e à conquista do menor preço, o
administrador público talvez deva ficar mais apreensivo e
vacilante na justificativa de que um serviço não é comum
do que o contrário.
52. Neste caso o Pregão Eletrônico nº 13/2007, os
serviços licitados foram: instalação do canteiro,
remanejamento da infraestrutura do estacionamento
externo, demolições escavação e transporte de terra e
implantação de duas vias provisórias.
53. Constituem serviços de fácil caracterização, que não
comportam variações de execução relevantes e que são
prestados por uma gama muita grande de empresas. (…)
54. Como são serviços de execução frequente e pouco
diversificada, de empresa para empresa, não houve
problema em conformá-los no edital segundo padrões
objetivos e usuais no mercado. (…)
55. Não se deve também confundir especialização do
licitante com complexidade do serviço, pois o
primeiro termo refere-se à segmentação das
atividades empresariais, ao passo que o segundo, à
arduidade do trabalho. Uma empresa especializada –
não se está falando de notória especialização – pode
sê-lo relativamente a um serviço comum. (…)”
(Acordão nº 2.079/2007, Plenário, rel. Min. Marcos
Vinicios Vilaça )
Sendo assim, não há que se falar em impossibilidade da realização do
certame por Pregão, na forma eletrônica, uma vez que se encontra pacificado em
doutrina e jurisprudência que é licito a realização de contratação de serviço de
engenharia por intermédio dessa modalidade, além de que a Administração prima
pela melhor proposta, e consequente contratação que garanta o atendimento do
Interesse Público.
Em relação a disposição de coleta de resíduos sólidos da saúde, e suas
exigências, impende destacar que se trata de discricionariedade da
3
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administração, incluir no serviço de coleta de resíduos, a possibilidade de coleta
de resíduos da saúde, com todos os requerimentos legais e pertinentes, já neste
procedimento licitatório.
Cumpre ressaltar que tal serviço já é prestado pela empresa que
atualmente é responsável pela coleta da cidade, que, conforme permissivo
contratual, que neste certame também se mostra possível, subcontratou empresa
especializada para tal serviço, diante da impossibilidade da prestação por ela
mesma.
Isto posto, resta claro que a coleta e destinação final dos resíduos da saúde
compete à licitante (por si ou através de empresa subcontratada), que inclusive
deverá obedecer às exigências legais para tanto, de modo a justificar a
permanência da exigência impugnada.
Do Item 24.6, F, G, H, I (Qualificação Técnica). A peça impugnativa
contesta a exigência constante dos itens mencionados, defendendo a
desnecessidade de apresentação das mencionadas licenças. Acrescenta que as
referidas licenças não poderiam ser exigidas na fase de habilitação, bastando
mera declaração de disponibilidade ou possíveis condições de apresenta-la no
momento adequado, sendo exigível apenas do licitante vencedor.
Ocorre, porém, que a Impugnante parte de premissas equivocadas e
desconformes com o Edital Convocatório. Ab initio, importante relembrar que o
objeto do certame é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos
sólidos. Portanto, a empresa que realiza tal serviço precisa seguir uma série de
normas e regras para que o resíduo chegue ao destino de forma adequada e
segura, uma vez que muitos são perigosos, com altas concentrações de poluentes,
que representam riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA 237 de 1997 é que define quais as atividades são
obrigadas a ter licença ambiental. Em seu anexo primeiro é possível encontrar as
atividades que necessitam de licença para funcionamento:
o Tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
o Tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de
agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre
outros.
o Tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive
aqueles provenientes de fossas.
o Transporte de cargas perigosas - o que inclui o transporte de resíduo
perigoso.
4
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Nessa senda, cumpre informar que o presente certame visa a contratação
de empresas que já possuam experiência no ramo de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos, cuja atividade exige as devidas licenças para funcionamento. A
administração pública precisa de garantias de que a empresa licitante esteja
funcionando regularmente, para que não seja surpreendida por obstáculos na
execução do objeto contratado, inclusive com prejuízos aos cofres públicos, por
inadimplência contratual. E essa necessidade se faz já na fase de habilitação.
Ou seja, a administração precisa se resguardar de aventureiros que,
porventura, pretendam condicionar a emissão de licenças necessárias à
atividade exigida por lei especial ao resultado de certame.
Ora, vejamos a exigência do item impugnado:
i) Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – Transportadora
de Resíduos e/ou produtos perigosos, emitida pelo INEMA, em
nome da licitante, em plena vigência.
j) Certificado de inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (IBAMA), em nome da licitante, que esteja
em plena vigência contemplando, no mínimo, os seguintes
códigos:
j.1 - Destinação de resíduos de esgotos sanitários e
de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles
provenientes de fossas; 18-1 Transporte de cargas
perigosas; 18-74 Transporte de cargas perigosas Lei
nº
12.305/2010
(resíduos
perigosos).
Responsável técnico, sob pena de desclassificação
do certame.

Ora, trata-se de um pregão eletrônico com abrangência para atrair
competidores de todo o país, direcionada às empresas que já exerçam a função de
coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, que naturalmente já possuam as
licenças adequadas, pois necessárias à atividade. De modo que a exigência prévia
de licença ambiental por órgão municipal restringiria a competição e seria
contrária às disposições do procedimento licitatório.
Nesse sentido, as atividades consideradas efetiva e potencialmente
poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.

5
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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.
Assim sendo, 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, précondições, 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.
Portanto, tendo em vista que o objeto do Edital consiste em “executar os
serviços de limpeza urbana compreendem: coleta de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão
de carroceria; coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo
com as normas RDC 222; [...]” e a necessidade de transporte destes resíduos,
desde o local da coleta ao seu destino final, necessária que a empresa licitante
detenha Licença Por Adesão e Compromisso – LAC de Transporte de Resíduos e
Produtos Perigosos, emitidas pelo órgão competente.
No que tange ao item J.1, o Certificado de Inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, do IBAMA, trata de
certificação necessária para o transporte de resíduos perigosos, conforme Lei nº
12.305/2010, compatíveis com o objeto da licitação.
Já em relação ao CEAPD, ficam obrigadas à inscrição no CEAPD as pessoas
físicas ou jurídicas que se dediquem a atividades utilizadoras de recursos
naturais ou potencialmente poluidoras do meio ambiente, o que, naturalmente,
inclui a gestão e destinação de resíduos sólidos.
Assim, decide-se pela manutenção dos itens impugnados pelas próprias
razões acima declinadas.
Já em relação à impugnação do item f:
f) Comprovação o de capacidade Técnico-operacional
demonstrada através de atestado(s), devidamente
acompanhados dos Contratos de Fornecimento em nome
da Licitante, fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com contratos devidamente
registrados na entidade profissional competente, o CREA,
e vinculados a CAT's (certidão de acervos técnico) do
profissional, em que fique demonstrada a execução dos
serviços, atendendo as parcelas relevantes.
6
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Percebe-se que impugnante causa confusão, pois de fato, a emissão da
referida CAT (Certidão de Acervo Técnico) possui caráter personalíssimo, hábil a
demonstrar a aptidão dos profissionais da empresa licitante, enquanto a
capacidade técnico-operacional se aperfeiçoa por intermédio de atestados
emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, nos termos do artigo
30, inciso II e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93. Não obstante, o que o item do
edital requer é que se demonstre a vinculação das CATs do profissional com os
serviços referentes à capacidade técnico-operacional da empresa.
Do item 24.7 A e n.1 (Demais documentos) - Aduz o impugnante que a
exigência prévia de comprovação de propriedade de veículos fere a legalidade
administrativa, pois em tese não haveria imperativo legal autorizador de tal
exigência. Aduz que dos licitantes somente deverá ser exigido documentos que
demonstrem que são capazes e idôneos para bem executarem o objeto licitado.
De início, vejamos o que diz o item vergastado na íntegra:
n) Relação de veículos e equipamentos disponíveis, conforme
Anexo XII, permanentemente para execução dos serviços e em
conformidade com o objetivo da licitação, sendo exigidos no
mínimo: Cinco (05) caminhões compactadores com capacidade
de 15m³ no mínimo; com no máximo três anos de uso, ou seja
a partir do ano de 2018 para coleta de resíduos sólidos
domiciliares, Um (01) caminhão poliguindaste com capacidade
mínima de 5m³ e dez vagonetas, a partir do ano de 2012 para
coleta e transportes de resíduos verdes, entulhos e bagulhos;
Dois (02) caminhões com carroceria de madeira com
capacidade mínima de 6m³, a partir do ano de 2014 para
coleta seletiva, podas de arvores e para recolhimento de
animais; Um (01) caminhão baú com capacidade mínima de
5m³ para coleta e transporte de resíduos sólidos da saúde a
partir do ano de 2014;Um (01) caminhão pipa com
equipamentos para combater incêndios com canhão e
mangueira de alta pressão adequados para apagar pequenos
incêndios, a partir do ano de 2013 para limpeza e rega de
plantas e jardins nas praças; Uma (01) Retroescavadeira
traçada. com no máximo três anos de uso, ou seja a partir do
ano de 2018 para abertura e fechamento de valas e limpeza de
terrenos e recolhimento de entulhos; Uma (01) maquina de
poda de grama para estádio e praças pilotada sentado, a partir
do ano de 2013, todos dentro das normas exigidas pela
DETRAN, em nome da licitante, que deverá ser feita em papel
timbrado da empresa licitante, constando no mínimo a marca,
placa policial, modelo, capacidade e ano de fabricação,
atendendo ao quantitativo mínimo. Essa relação deverá vir
acompanhada de declaração formal sob as penas da lei, de sua
disponibilidade, e vinculação ao futuro Contrato, firmada por
representante legal da licitante.
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n.1) Para comprovação da propriedade dos veículos
e equipamentos a licitante deverá apresentar Cópia
do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículos em nome da participante, comprovando
a sua propriedade e regularidade.
n.2) Acaso a licitante não seja proprietária do
veículo, apresentar Contrato(s) assinado(s) com
os(as) proprietários(as) do(s) veículo(s) ou prova de
vínculo entre a licitante e o proprietário do veículo,
devendo estes contratos/prova de vínculo ser
registrados em cartório, e acompanhado dos
documentos de identificação do(a) proprietário(a) do
veículo (RG, CPF, Comprovante de Residência), do
CRLV do veículo, bem como Declaração firmada sob
penas da lei, emitida pelo proprietário do veículo
informando sobre a inclusão de seu veículo na
prestação dos serviços. Obs.: somente quando o
veículo não for de propriedade da licitante.

De pronto, cumpre relembrar que para resguardar a supremacia do
interesse público e o princípio da eficiência, a administração busca com o
procedimento licitatório a contratação de empresas que de fato sejam
especializadas no objeto do certame, de modo que os veículos exigidos são o
mínimo possível para a adequada prestação de serviço no Município.
Ademais, necessário atentar para o item n.2, onde diz claramente que a
empresa licitante não precisa ser proprietária dos veículos, bastando para tanto
demonstrar que tem a disponibilidade dos veículos, o que poderá ser feito por
contratos de aluguel, ou prova de vínculo entre a licitante e o proprietário do
veículo, de modo que a Administração seja resguardada da possibilidade do
serviço e não venha a ter surpresas futuras, pois se trata de um serviço que não
pode ter pausas nem solução de continuidade.
Vale lembrar que os contratos entre a licitante e as empresas que prestam
o serviço de locações de veículos podem aduzir cláusulas condicionantes aos seus
contratos, atrelando o adimplemento com a possível vitória no certame. Não
obstante, a Administração deve se resguardar, o máximo possível, das
intempéries e incógnitas do futuro.
Entrementes, o objeto licitado demonstrou-se claro ao estabelecer todos os
serviços pretendidos, os quais compreendem, ainda, a coleta, transporte de
destinação final dos resíduos da saúde.
Isto posto, resta claro que a disposição do item 24.7 N não inviabiliza a
competição, pois não exige como única opção a propriedade prévia, mas tão
somente garantias objetivas da possibilidade de prestação adequada do objeto do
certame.
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Assim, decide-se pela manutenção do item impugnado pelas próprias
razões acima declinadas.
Não obstante em relação à alínea “a” do item 24.7 considerando que o
alvará de funcionamento tão somente autoriza localização e funcionamento, e
independentemente do segmento, não disciplina regras técnicas ou específicas, ao
contrário das licenças ambientais próprias exigidas, assiste razão ao impugnante,
devendo o texto do edital ser alterado para que a exigência do alvará de Licença
para Funcionamento referente ao local da empresa, seja exigido somente em
momento posterior à habilitação.
Da exigência de quitação perante ao Conselho de Classe Profissional.
Assiste razão ao impugnante, para fins de habilitação não se deve exigir a
quitação junto ao conselho. A exigência se restringe ao registro e inscrição
profissional no conselho competente. Assim sendo, tal exigência deve ser retirada
do edital.
Da vedação de participação de empresas em recuperação judicial.
Assiste razão ao impugnante, sendo devida a alteração no edital trazendo
cláusula expressa que permita a participação de empresas em Recuperação
Judicial.
Da atividade de coleta de animais. Embora não pelas razões suscitadas,
assiste razão ao impugnante quanto a retirada do objeto de coleta de animais do
edital.
Conclusão. Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela
legislação aplicável à matéria, acolhe-se PARCIALMENTE a impugnação
apresentada pela empresa para:
1. Alterar o edital trazendo cláusula expressa que
participação de empresas em Recuperação Judicial.

permita

a

2. Alteração da alínea “a” do item 24.7 para que a exigência do alvará
de Licença para Funcionamento referente ao local da empresa,
seja exigido somente em momento posterior à habilitação.
3. Retirar a exigência de comprovação de quitação junto ao conselho
competente, devendo a exigência se restringir ao registro e inscrição
profissional no conselho competente.
4. A retirada da atividade recolhimento de animais (equinos, bovinos,
caprinos, suínos e caninos) do Edital.
Lado outro, mantem-se inalterados os demais itens vergastados.
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Desse modo, diante as modificações realizadas no Edital, altera-se a data
do certame eletrônico para o dia 01 de setembro de 2021 às 08:30hs (oito
horas e trinta minutos), nos termos do art. 21, § 4º, da Lei Federal Nº 8.666/93.
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes-e na sede da Prefeitura
Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro,
Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos
outros atos-Diário Oficial https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial.
Brumado-BA, em 20 de Agosto de 2021.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
(original assinado)
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IMPUGNANTE:

PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 16-2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se de “impugnação” apresentada pela licitante PROJETAJ
EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 25.204.592/000194, insurgindo-se contra as exigências constantes dos itens 24.6 I e J
(Qualificação Técnica); 24.7 (Demais documentos), todos do edital do Pregão
Eletrônico n.º 16-2021, sob argumentos, em suma, de que tais exigências não
encontram respaldo na Lei licitatória e que inviabilizam a ampla competitividade
no Certame.
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório
para exclusão/retificação dos itens impugnados, requerendo, ainda, a
republicação do Certame com as devidas alterações editalícias.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste
na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados
de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão de carroceria;
coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo com as normas
RDC 222; serviços de conservação, manutenção, varrição, raspagem e remoção
de terra e areia de logradouros e vias públicas; capina e roçada de vegetação
rasteira e arbustiva em espaços e prédios pertencentes a órgãos públicos, bem
como em terrenos públicos; limpeza de terrenos de contribuintes notificados
administrativamente pelo poder público; limpeza, jardinagem e rega de plantas e
jardins em praças públicas e recolhimento de animais (equinos, bovinos,
caprinos, suínos e caninos) em toda a zona urbana do Município e nos distritos
de Arrecife, Cristalândia, Itaquaraí, Samambaia, Ubiraçaba e Umburanas, bem
como nos povoados de Lagoa Funda, Lamarão, Pebas, Pedra Preta, Vila
Presidente Vargas e Tamboril.
De logo, ressalta-se que os serviços licitados são de extrema importância
para o Município de Brumado, constituindo serviços essenciais para todos
administrados, devendo, portanto, a Administração Municipal estar focada e
estruturada em princípios legais para organizar de forma cuidadosa e precisa
todos os meios necessários para a contratação dos referidos serviços.
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Desta forma, é inquestionável a necessidade da Administração Municipal
exigir todos os requisitos indispensáveis ao satisfatório desempenho dos serviços
licitados, objetivando, única e exclusivamente, garantir uma contratação segura,
que não ocasione riscos e não causem prejuízos à Administração.
Entretanto, apesar de observadas as exigências legais para confecção do
Edital aqui em análise, insurge o Impugnante contra várias exigências do
Instrumento Convocatório, cabendo à Comissão Licitatória, portanto, enfrentar
cada item impugnado, o que faz de maneira sistematizada logo abaixo.
Do Item 24.6 I e J (Qualificação Técnica). A peça impugnativa contesta a
exigência constante dos itens 24.6 I e J, defendendo a desnecessidade de
apresentação das mencionadas licenças, haja vista que o licenciamento, em tese,
competiria aos locais onde serão executadas as atividades, sendo sua
competência avaliada por sua extensão de impacto ambiental. Para o
impugnante, portanto, somente deveria ser exigida a licença em âmbito
municipal, uma vez que os serviços estariam limitados ao município, sem
qualquer impacto em âmbito Estadual e/ou Federal.
Ademais, acrescenta que as referidas licenças não poderiam ser exigidas na
fase de habilitação, bastando mera declaração de disponibilidade ou possíveis
condições de apresenta-la no momento adequado, sendo exigível apenas do
licitante vencedor.
Ocorre, porém, que a Impugnante parte de premissas equivocadas e
desconformes com o Edital Convocatório. Ab initio, importante relembrar que o
objeto do certame é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos
sólidos. Portanto, a empresa que realiza tal serviço precisa seguir uma série de
normas e regras para que o resíduo chegue ao destino de forma adequada e
segura, uma vez que muitos são perigosos, com altas concentrações de poluentes,
que representam riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA 237 de 1997 é que define quais as atividades são
obrigadas a ter licença ambiental. Em seu anexo primeiro é possível encontrar as
atividades que necessitam de licença para funcionamento:
o Tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
o Tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de
agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre
outros.
o Tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive
aqueles provenientes de fossas.
2
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o Transporte de cargas perigosas - o que inclui o transporte de resíduo
perigoso.
Nessa senda, cumpre informar que o presente certame visa a contratação
de empresas que já possuam experiência no ramo de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos, cuja atividade exige as devidas licenças para funcionamento. A
administração pública precisa de garantias de que a empresa licitante esteja
funcionando regularmente, para que não seja surpreendida por obstáculos na
execução do objeto contratado, inclusive com prejuízos aos cofres públicos, por
inadimplência contratual. E essa necessidade se faz já na fase de habilitação.
Ou seja, a administração precisa se resguardar de aventureiros que,
porventura, pretendam condicionar a emissão de licenças necessárias à
atividade exigida por lei especial ao resultado de certame.
Ora, vejamos a exigência do item impugnado:
i) Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – Transportadora
de Resíduos e/ou produtos perigosos, emitida pelo INEMA, em
nome da licitante, em plena vigência.
j) Certificado de inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (IBAMA), em nome da licitante, que esteja
em plena vigência contemplando, no mínimo, os seguintes
códigos:
j.1 - Destinação de resíduos de esgotos sanitários e
de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles
provenientes de fossas; 18-1 Transporte de cargas
perigosas; 18-74 Transporte de cargas perigosas Lei
nº
12.305/2010
(resíduos
perigosos).
Responsável técnico, sob pena de desclassificação
do certame.

Ora, trata-se de um pregão eletrônico com abrangência para atrair
competidores de todo o país, direcionada às empresas que já exerçam a função de
coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, que naturalmente já possuam as
licenças adequadas, pois necessárias à atividade. De modo que a exigência prévia
de licença ambiental por órgão municipal restringiria a competição e seria
contrária às disposições do procedimento licitatório.
Nesse sentido, as atividades consideradas efetiva e potencialmente
poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.
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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.
Assim sendo, 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, précondições, 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.
Portanto, tendo em vista que o objeto do Edital consiste em “executar os
serviços de limpeza urbana compreendem: coleta de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão
de carroceria; coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo
com as normas RDC 222; [...]” e a necessidade de transporte destes resíduos,
desde o local da coleta ao seu destino final, necessária que a empresa licitante
detenha Licença Por Adesão e Compromisso – LAC de Transporte de Resíduos e
Produtos Perigosos, emitidas pelo órgão competente.
No que tange ao item J.1, o Certificado de Inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, do IBAMA, trata de certificação
necessária para o transporte de resíduos perigosos, conforme Lei nº
12.305/2010, compatíveis com o objeto da licitação.
Ademais, além da prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, a exigência de
licenciamento ambiental também encontra fundamento no artigo 28, inciso V,
segunda parte, do mesmo normativo, que versa sobre a documentação relativa à
‘autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir’.
Nesse sentido, é óbvio que a Administração deve se atentar para aspectos
que envolvam o atendimento de requisitos previstos em lei especial, nos termos
do art. 30, IV, como no caso em exame, demonstrando-se indispensável a
exigência editalícia vergastada.
Assim, decide-se pela manutenção dos itens impugnados pelas próprias
razões acima declinadas.
Do item 24.7 n.1 (Demais documentos) - Aduz o impugnante que a
exigência prévia de comprovação de propriedade de veículos fere a legalidade
administrativa, pois em tese não haveria imperativo legal autorizador de tal
exigência. Aduz que dos licitantes somente deverá ser exigido documentos que
demonstrem que são capazes e idôneos para bem executarem o objeto licitado.
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De início, vejamos o que diz o item vergastado na íntegra:
n) Relação de veículos e equipamentos disponíveis, conforme
Anexo XII, permanentemente para execução dos serviços e em
conformidade com o objetivo da licitação, sendo exigidos no
mínimo: Cinco (05) caminhões compactadores com capacidade
de 15m³ no mínimo; com no máximo três anos de uso, ou seja
a partir do ano de 2018 para coleta de resíduos sólidos
domiciliares, Um (01) caminhão poliguindaste com capacidade
mínima de 5m³ e dez vagonetas, a partir do ano de 2012 para
coleta e transportes de resíduos verdes, entulhos e bagulhos;
Dois (02) caminhões com carroceria de madeira com
capacidade mínima de 6m³, a partir do ano de 2014 para
coleta seletiva, podas de arvores e para recolhimento de
animais; Um (01) caminhão baú com capacidade mínima de
5m³ para coleta e transporte de resíduos sólidos da saúde a
partir do ano de 2014;Um (01) caminhão pipa com
equipamentos para combater incêndios com canhão e
mangueira de alta pressão adequados para apagar pequenos
incêndios, a partir do ano de 2013 para limpeza e rega de
plantas e jardins nas praças; Uma (01) Retroescavadeira
traçada. com no máximo três anos de uso, ou seja a partir do
ano de 2018 para abertura e fechamento de valas e limpeza de
terrenos e recolhimento de entulhos; Uma (01) maquina de
poda de grama para estádio e praças pilotada sentado, a partir
do ano de 2013, todos dentro das normas exigidas pela
DETRAN, em nome da licitante, que deverá ser feita em papel
timbrado da empresa licitante, constando no mínimo a marca,
placa policial, modelo, capacidade e ano de fabricação,
atendendo ao quantitativo mínimo. Essa relação deverá vir
acompanhada de declaração formal sob as penas da lei, de sua
disponibilidade, e vinculação ao futuro Contrato, firmada por
representante legal da licitante.
n.1) Para comprovação da propriedade dos veículos
e equipamentos a licitante deverá apresentar Cópia
do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículos em nome da participante, comprovando
a sua propriedade e regularidade.
n.2) Acaso a licitante não seja proprietária do
veículo, apresentar Contrato(s) assinado(s) com
os(as) proprietários(as) do(s) veículo(s) ou prova de
vínculo entre a licitante e o proprietário do veículo,
devendo estes contratos/prova de vínculo ser
registrados em cartório, e acompanhado dos
documentos de identificação do(a) proprietário(a) do
veículo (RG, CPF, Comprovante de Residência), do
CRLV do veículo, bem como Declaração firmada sob
penas da lei, emitida pelo proprietário do veículo
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informando sobre a inclusão de seu veículo na
prestação dos serviços. Obs.: somente quando o
veículo não for de propriedade da licitante.

De pronto, cumpre relembrar que para resguardar a supremacia do
interesse público e o princípio da eficiência, a administração busca com o
procedimento licitatório a contratação de empresas que de fato sejam
especializadas no objeto do certame, de modo que os veículos exigidos são o
mínimo possível para a adequada prestação de serviço no Município.
Ademais, necessário atentar para o item n.2, onde diz claramente que a
empresa licitante não precisa ser proprietária dos veículos, bastando para tanto
demonstrar que tem a disponibilidade dos veículos, o que poderá ser feito por
contratos de aluguel, ou prova de vínculo entre a licitante e o proprietário do
veículo, de modo que a Administração seja resguardada da possibilidade do
serviço e não venha a ter surpresas futuras, pois se trata de um serviço que não
pode ter pausas nem solução de continuidade.
Vale lembrar que os contratos entre a licitante e as empresas que prestam
o serviço de locações de veículos podem aduzir cláusulas condicionantes aos seus
contratos, atrelando o adimplemento com a possível vitória no certame. Não
obstante, a Administração deve se resguardar, o máximo possível, das
intempéries e incógnitas do futuro.
Entrementes, o objeto licitado demonstrou-se claro ao estabelecer todos os
serviços pretendidos, os quais compreendem, ainda, a coleta, transporte de
destinação final dos resíduos da saúde.
Isto posto, resta claro que a disposição do item 24.7 não inviabiliza a
competição, pois não exige como única opção a propriedade prévia, mas tão
somente garantias objetivas da possibilidade de prestação adequada do objeto do
certame.
Assim, decide-se pela manutenção do item impugnado pelas próprias
razões acima declinadas.
Conclusão. Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela
legislação aplicável à matéria, mantem-se inalteradas as exigências constantes
dos itens 24.6 I e J (Qualificação Técnica); 24.7 (Demais documentos), pelas
razões já declinadas no presente decisório.
Brumado-BA, em 20 de Agosto de 2021.
DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
(original assinado)
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IMPUGNANTE:

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 16-2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se
de
“impugnação”
apresentada
pela
licitante
TORRE
EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n.º 34.405.597/0001-76, insurgindo-se contra as exigências constantes dos itens
24.6 (Qualificação Técnica); todos do edital do Pregão Eletrônico n.º 16-2021,
sob argumentos, em suma, de que tais exigências não encontram respaldo na Lei
licitatória e que inviabilizam a ampla competitividade no Certame.
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório
para exclusão/retificação dos itens impugnados, requerendo, ainda, a
republicação do Certame com as devidas alterações editalícias.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste
na contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados
de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos sólidos domiciliares,
comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão de carroceria;
coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo com as normas
RDC 222; serviços de conservação, manutenção, varrição, raspagem e remoção
de terra e areia de logradouros e vias públicas; capina e roçada de vegetação
rasteira e arbustiva em espaços e prédios pertencentes a órgãos públicos, bem
como em terrenos públicos; limpeza de terrenos de contribuintes notificados
administrativamente pelo poder público; limpeza, jardinagem e rega de plantas e
jardins em praças públicas e recolhimento de animais (equinos, bovinos,
caprinos, suínos e caninos) em toda a zona urbana do Município e nos distritos
de Arrecife, Cristalândia, Itaquaraí, Samambaia, Ubiraçaba e Umburanas, bem
como nos povoados de Lagoa Funda, Lamarão, Pebas, Pedra Preta, Vila
Presidente Vargas e Tamboril.
De logo, ressalta-se que os serviços licitados são de extrema importância
para o Município de Brumado, constituindo serviços essenciais para todos
administrados, devendo, portanto, a Administração Municipal estar focada e
estruturada em princípios legais para organizar de forma cuidadosa e precisa
todos os meios necessários para a contratação dos referidos serviços.
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Desta forma, é inquestionável a necessidade da Administração Municipal
exigir todos os requisitos indispensáveis ao satisfatório desempenho dos serviços
licitados, objetivando, única e exclusivamente, garantir uma contratação segura,
que não ocasione riscos e não causem prejuízos à Administração.
Entretanto, apesar de observadas as exigências legais para confecção do
Edital aqui em análise, insurge o Impugnante contra várias exigências do
Instrumento Convocatório, cabendo à Comissão Licitatória, portanto, enfrentar
cada item impugnado, o que faz de maneira sistematizada logo abaixo.
Do Item 24.6, G, H, I e J (Qualificação Técnica). A peça impugnativa
contesta a exigência constante dos itens mencionados, defendendo a
desnecessidade de apresentação das mencionadas licenças. Acrescenta que as
referidas licenças não poderiam ser exigidas na fase de habilitação, bastando
mera declaração de disponibilidade ou possíveis condições de apresenta-la no
momento adequado, sendo exigível apenas do licitante vencedor.
Ocorre, porém, que a Impugnante parte de premissas equivocadas e
desconformes com o Edital Convocatório. Ab initio, importante relembrar que o
objeto do certame é a contratação de empresa especializada para prestação de
serviços continuados de limpeza urbana que compreendem a coleta de resíduos
sólidos. Portanto, a empresa que realiza tal serviço precisa seguir uma série de
normas e regras para que o resíduo chegue ao destino de forma adequada e
segura, uma vez que muitos são perigosos, com altas concentrações de poluentes,
que representam riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.
A Resolução CONAMA 237 de 1997 é que define quais as atividades são
obrigadas a ter licença ambiental. Em seu anexo primeiro é possível encontrar as
atividades que necessitam de licença para funcionamento:
o Tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos)
o Tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de
agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre
outros.
o Tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive
aqueles provenientes de fossas.
o Transporte de cargas perigosas - o que inclui o transporte de resíduo
perigoso.
Nessa senda, cumpre informar que o presente certame visa a contratação
de empresas que já possuam experiência no ramo de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos, cuja atividade exige as devidas licenças para funcionamento. A
administração pública precisa de garantias de que a empresa licitante esteja
2
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funcionando regularmente, para que não seja surpreendida por obstáculos na
execução do objeto contratado, inclusive com prejuízos aos cofres públicos, por
inadimplência contratual. E essa necessidade se faz já na fase de habilitação.
Ou seja, a administração precisa se resguardar de aventureiros que,
porventura, pretendam condicionar a emissão de licenças necessárias à
atividade exigida por lei especial ao resultado de certame.
Ora, vejamos a exigência do item impugnado:
i) Licença Por Adesão e Compromisso – LAC – Transportadora
de Resíduos e/ou produtos perigosos, emitida pelo INEMA, em
nome da licitante, em plena vigência.
j) Certificado de inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras, do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente (IBAMA), em nome da licitante, que esteja
em plena vigência contemplando, no mínimo, os seguintes
códigos:
j.1 - Destinação de resíduos de esgotos sanitários e
de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles
provenientes de fossas; 18-1 Transporte de cargas
perigosas; 18-74 Transporte de cargas perigosas Lei
nº
12.305/2010
(resíduos
perigosos).
Responsável técnico, sob pena de desclassificação
do certame.

Ora, trata-se de um pregão eletrônico com abrangência para atrair
competidores de todo o país, direcionada às empresas que já exerçam a função de
coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, que naturalmente já possuam as
licenças adequadas, pois necessárias à atividade. De modo que a exigência prévia
de licença ambiental por órgão municipal restringiria a competição e seria
contrária às disposições do procedimento licitatório.
Nesse sentido, as atividades consideradas efetiva e potencialmente
poluidoras, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente, integrante
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, sem prejuízo de
outras licenças exigíveis.
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.
Assim sendo, a LAC autoriza a instalação e a operação de atividade ou
empreendimento, de pequeno potencial de impacto ambiental, mediante
3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RANKRZRDTCAPB8CPKFA9IA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Agosto de 2021
40 - Ano IX - Nº 5681

Brumado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

declaração de adesão e compromisso do empreendedor aos critérios, précondições, 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.
Portanto, tendo em vista que o objeto do Edital consiste em “executar os
serviços de limpeza urbana compreendem: coleta de resíduos sólidos
domiciliares, comerciais, públicos e de feiras livres; coleta seletiva com caminhão
de carroceria; coleta dos resíduos das áreas da saúde do município de acordo
com as normas RDC 222; [...]” e a necessidade de transporte destes resíduos,
desde o local da coleta ao seu destino final, necessária que a empresa licitante
detenha Licença Por Adesão e Compromisso – LAC de Transporte de Resíduos e
Produtos Perigosos, emitidas pelo órgão competente.
No que tange ao item J.1, o Certificado de Inscrição no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, do IBAMA, trata de certificação
necessária para o transporte de resíduos perigosos, conforme Lei nº
12.305/2010, compatíveis com o objeto da licitação.
Já em relação ao CEAPD, ficam obrigadas à inscrição no CEAPD as pessoas
físicas ou jurídicas que se dediquem a atividades utilizadoras de recursos
naturais ou potencialmente poluidoras do meio ambiente, o que, naturalmente,
inclui a gestão e destinação de resíduos sólidos.
Ademais, além da prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993, a exigência de
licenciamento ambiental também encontra fundamento no artigo 28, inciso V,
segunda parte, do mesmo normativo, que versa sobre a documentação relativa à
‘autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir’.
Nesse sentido, é óbvio que a Administração deve se atentar para aspectos
que envolvam o atendimento de requisitos previstos em lei especial, nos termos
do art. 30, IV, como no caso em exame, demonstrando-se indispensável a
exigência editalícia vergastada.
Assim, decide-se pela manutenção dos itens impugnados pelas próprias
razões acima declinadas.
Conclusão. Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela
legislação aplicável à matéria, mantem-se inalteradas as exigências constantes
dos itens 24.6 I e J (Qualificação Técnica); 24.7 (Demais documentos), pelas
razões já declinadas no presente decisório.
Brumado-BA, em 20 de Agosto de 2021.
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IMPUGNANTE:

GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-EPP

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 16-2021

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
Trata-se de “impugnação” apresentada pela licitante GBI AMBIER
EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.668.465/0001-55, insurgindo-se contra
as exigências do edital, em específico a disposição de coleta de resíduos sólidos
da saúde, sob argumentos, em suma, de que a sua coleta, transporte,
acondicionamento, tratamento e descarte são totalmente diferentes à coleta de
resíduos sólidos comuns.
Por conta do que narrou, pleiteou a retificação do instrumento convocatório
para exclusão/retificação dos itens impugnados, requerendo, ainda, a
republicação do Certame com as devidas alterações editalícias.
É o breve relatório. Passo a decidir.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste
na prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, comercial,
público e de feiras livres, inclusive transporte, com caminhão compactador
contendo sistema de rastreamento via satélite (GPS) e coleta seletiva com
caminhão de carroceria dupla, em toda a zona urbana do Município de Brumado
– BA e nos distritos de Ubiraçaba, Itaquaraí e Cristalândia, bem como nos
povoados de Samambaia, Umburanas, Vila Presidente Vargas, Arrecife, Pedra
Preta, Pebas, Lagoa Funda, Lamarão e Tamboril, além da coleta dos resíduos das
áreas da saúde do município, de acordo com as normas RDC 306.
De logo, ressalta-se que os serviços licitados são de extrema importância
para o Município de Brumado, constituindo serviços essenciais para todos
administrados, devendo, portanto, a Administração Municipal estar focada e
estruturada em princípios legais para organizar de forma cuidadosa e precisa
todos os meios necessários para a contratação dos referidos serviços.
Desta forma, é inquestionável a necessidade da Administração Municipal
exigir todos os requisitos indispensáveis ao satisfatório desempenho dos serviços
licitados, objetivando, única e exclusivamente, garantir uma contratação segura,
que não ocasione riscos e não causem prejuízos à Administração.
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Entretanto, apesar de observadas as exigências legais para confecção do
Edital aqui em análise, insurge o Impugnante contra várias exigências do
Instrumento Convocatório, cabendo à Comissão Licitatória, portanto, enfrentar
cada item impugnado, o que faz de maneira sistematizada logo abaixo.
Da coleta dos resíduos das áreas da saúde do município, de acordo com
as normas RDC 306.
I. A peça impugnativa defende que os serviços licitados se resumem a
coleta e transporte de resíduos, porém, alega que o Ente Licitante busca alargar o
escopo licitatório mediante previsão de outras atividades distintas do objeto
licitado, prevendo a destinação final de resíduos oriundos da saúde.
Entrementes, o objeto licitado demonstrou-se claro ao estabelecer todos os
serviços pretendidos, os quais compreendem, ainda, a coleta, transporte de
destinação final dos resíduos da saúde.
Em verdade, trata-se de discricionariedade da administração, incluir no
serviço de coleta de resíduos, a possibilidade de coleta de resíduos da saúde, com
todos os requerimentos legais e pertinentes, já neste procedimento licitatório.
Cumpre ressaltar que tal serviço já é prestado pela empresa que
atualmente é responsável pela coleta da cidade, que, conforme permissivo
contratual, que neste certame também se mostra possível, subcontratou empresa
especializada para tal serviço, diante da impossibilidade da prestação por ela
mesma.
Isto posto, resta claro que a coleta e destinação final dos resíduos da saúde
compete à licitante (por si ou através de empresa subcontratada), que inclusive
deverá obedecer às exigências legais para tanto, de modo a justificar a
permanência da exigência impugnada.
Conclusão. Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela
legislação aplicável à matéria, mantem-se inalteradas as exigências contidas no
objeto do presente certame.
Brumado-BA, em 20 de agosto de 2021.

DARLENE LIMA DOS SANTOS
PREGOEIRA
(original assinado)
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