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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 451957
/2018 PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 096/2018-FMS
O Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, com lastro no Art. 109, § 4º, Lei
Federal 8.666/93, RESOLVE acatar as decisões Pregoeiro Oficial, INDEFERIR a peça
impugnante, interposta pela empresa , STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA,
INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 01.568.077/0001-05.
Publique-se, para que os interessados tomem conhecimento, inclusive quanto aos prazos da
Lei acima mencionada.
Teixeira de Freitas – BA, 30 de novembro de 2018.
Max Almeida dos Santos - Secretário Municipal de Saúde

DECISÃO RECURSAL PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 451957 /2018 PREGÃO
PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 096/2018-FMS
OBJETO: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação de serviços
de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos oriundos dos serviços de
saúde dos grupos A, B e E, gerados pelas unidades da Secretaria Municipal de Saúde,
deste Município.
RECORRENTE– STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB
O Nº. 01.568.077/0001-05.
RECORRIDO – PREGOEIRO – DESIGNADO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS-BAHIA.
Protocolada em: 29/11/2018
1. DAS PRELIMINARES
A RECORRENTE em 29/11/2018, impetrou pedido de impugnação do Edital do Pregão
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Presencial/Registro de Preços n°096/2018.
2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
a. Da imprecisa informação sobre a geração estimada – Unidade de medidas
conflitantes, quantidades por local e geração.
O edital em comento traz a obrigação de de “coleta, transporte, tratamento e destinação
final dos resíduos oriundos dos serviços de saúde dos grupos A, B e E, gerados pelas
unidades da Secretaria Municipal de saúde, UPA, HMTF, UMMI, deste Município”, contudo
diante desta informação, conforme previsto no item n°. 03 do Termo de Referência vemos
informações insuficientes e conflito entre as unidades de medidas utilizadas.
b. Da parcial execução do contrato por mais de uma filial.
Considerando que o edital não menciona possibilidade de execução parcial por filial, cabe
aqui questionar quanto a esta possibilidade tendo em vista a omissão do edital.
c. Da subcontratação – Momento para requerimento da anuência.
Conforme previsto no Termo de Referência desta licitação, será autorizado e ressaltando
que só poderá proceder com tal ato “salvo mediante prévia autorização do Fundo Municipal
de Saúde de Teixeira de Freitas”. Questiona qual a parcela será autorizada a ser
subcontratada.
d. Da entrega do objeto ou da prestação de serviços.
O ato convocatório traz vários itens mencionando a entrega de produtos e também o
fornecimento de ferramentas de TI, obrigações estas que não condizem com o objeto
licitado, devendo assim serem devidamente excluídas do edital, posto que incompatíveis
com os serviços licitados.
3. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer, seja retificado o edital, conforme os termos mencionados, no edital em comento
com observância da legislação e conceitos regulamentadores aplicados de modo a garantir
a esta Administração Pública a proposta mais vantajosa e segura nos termos técnicos.
4. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja,
apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.
Dessa forma, preceitua o título XVII, item n°.12.2 “Impugnação do edital – se protocolizado
até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas”.
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O impugnante protocolizou em tempo hábil sua impugnação, portanto, merece ter seu
mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.
Quanto ao mérito, os argumentos levantados devem prosperar parcialmente, como restará
esclarecido nos tópicos seguintes.
I - DA IMPRECISA INFORMAÇÃO SOBRE A GERAÇÃO ESTIMADA – UNIDADE DE
MEDIDAS CONFLITANTES, QUANTIDADES POR LOCAL E GERAÇÃO.
O edital é bem claro quando em seu termo de referência anexo I, apresenta quadro de
apresentação do objeto a ser licitado detalhando todas as suas características sucintas,
descrevendo ainda os locais das coletas dos resíduos, objeto desta licitação. Podemos
aqui exemplificar: Dos itens 1 à 49, frequência quinzenal, unidade de referência bombona
de 200 lts, do item 050 à 052, unidade quilo e quantidade anual detalhada no quadro.
Portanto, não há que se dizer que o objeto encontra-se de difícil entendimento ou obscuro.
Não prosperando tal alegação.
II - DA ALEGAÇÃO DA FALTA DE DÁ PARCIAL EXECUÇÃO DO CONTRATO POR
MAIS DE UMA FILIAL
Considerando que o edital não menciona possibilidade de execução parcial por filial, cabe
aqui questionar quanto a esta possibilidade tendo em vista a omissão do edital.
Diante de tal questionamento, podemos constatar que realmente a peça editalícia não
deixa claro quanto a possibilidade da possível execução parcial de serviços por filial da
empresa. Pois bem,
Inicialmente, tendo em vista que a matéria acerca do relacionamento entre empresa matriz
e filiais para fins licitatórios ressente-se de exame mais detido na doutrina administrativista
pátria, fazemos aqui alguma considerações a respeito.
Conceitua-se matriz aquele estabelecimento chamado sede ou principal que tem a
primazia na direção e ao qual estão subordinados todos os demais, chamados de filiais,
sucursais ou agências.
Como filial conceitua-se aquele estabelecimento que representa a direção principal,
contudo, sem alçada de poder deliberativo e/ou executivo. A filial pratica atos que tem
validade no campo jurídico e obrigam a organização como um todo, porque este
estabelecimento possui poder de representação ou mandato da matriz; por esta razão, a
filial deve adotar a mesma firma ou denominação do estabelecimento principal. Sua
criação e extinção somente são realizadas e efetivadas através de alteração contratual ou
estatutária, registradas no órgão competente.
Deste modo, matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas. A matriz e filial representam
estabelecimentos diferentes pertencentes à mesma pessoa jurídica, fato corroborado,
inclusive, pelo art. 10, § 1º, da Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007, in
verbis:
‘Art. 10. As entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas jurídicas por
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equiparação, estão obrigadas a inscreverem no CNPJ, antes de iniciarem suas atividades,
todos os seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no exterior.
§ 1º Para efeitos de CNPJ, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não,
móvel ou imóvel, próprio ou de terceiro, em que a entidade exerça, em caráter temporário
ou permanente, suas atividades, inclusive as unidades auxiliares constantes do Anexo V,
bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias’.
Acrescente-se que, se a matriz participa da licitação, todos os documentos de regularidade
fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário,
se a filial é que participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem
ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu próprio CNPJ.
Destaca-se, ainda, que há certos tributos, especialmente em relação ao INSS e ao FGTS,
cuja arrecadação pode ser feita de forma centralizada, abrangendo, portanto, matriz e
filiais. Se assim o for, tais certidões, mesmo as apresentadas pelas filiais, são expedidas
em nome da matriz, sem que nisto haja qualquer ilegalidade.
Quanto à jurisprudência desta E. Corte de Contas acerca da matéria, esta já se pronunciou
a respeito do relacionamento entre a matriz e filial de uma empresa, para fins de licitação,
na Decisão TCU nº 518/1997 - Plenário, posteriormente revista pela Decisão TCU nº
679/1997 - Plenário, que alterou o subitem 8.2 daquela decisão da seguinte forma:
‘..........................(omissis).................................... .....................
2. rever o subitem 8.2 da Decisão nº 518/97-TCU-Plenário, para nele acrescentar a
seguinte determinação:
‘8.2...........................
m) evite inabilitar participantes de processos licitatórios em razão somente de diferenças
entre números de registro de CGC das respectivas matriz e filiais, nos comprovantes
pertinentes ao CND, ao FGTS, INSS e Relação de Empregados, quando a empresa
interessada comprovar a centralização do recolhimento de contribuições, tendo em vista a
legalidade desse procedimento;’
Decisão nº 679/97 - Plenário - Ata 41/97
Interessada: Xerox do Brasil Ltda
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Sergipe DAMF/SE.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
....................................(omissis)........................... ....................
Assim, verifica-se que a referida Decisão TCU nº 518/97 - Plenária (embargada),
posteriormente acrescida da redação constante da Decisão TCU nº 679/97 - Plenária
(Sessão de 15.10.97), tornou pacífica a jurisprudência acerca do tratamento a ser
dispensado às empresas participantes de processos licitatórios, notadamente, quanto às
diferenças entre os números de CNPJ das respectivas matriz e filial, nos comprovantes
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pertinente ao CND, FGTS, INSS e Relação de Empregados, quando a empresa
interessada comprovar a centralização do recolhimento de contribuições, tendo em vista
legalidade desse procedimento.
Tendo em vista os esclarecimentos acima, entendemos corretas as manifestações
apresentadas. De fato, o item 6.1.7 do edital de licitação (fl. 37) prevê que a empresa, para
fins de habilitação, deverá apresentar autorização para funcionamento como prestadora de
serviços de vigilância no Estado de Minas Gerais. Tal documento, ao contrário do que
afirma a empresa Esparta Ltda., foi apresentado pelo estabelecimento filial, situado em
Minas Gerais, o que demonstra sua regularidade para prestação de serviços naquele
Estado.
O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também já enfrentou questão
relacionada à diferença de CNPJ entre matriz e filial. Leia-se:
‘É cabível a comprovação de despesa pública mediante nota fiscal emitida por matriz ou
filial da mesma empresa, face ao disposto nos artigos 47 usque 51, da Resolução
TC-06/89 (a Resolução n° TC-06/89 foi substituída pela Resolução TC-16/94),
considerando a unidade das mesmas e a pluralidade de domicílios que lhes são
peculiares, não se constituindo em óbice o fato do processamento do empenho discriminar
unidade (matriz ou filial) diversa daquela que emitirá a nota fiscal. Havendo matriz ou filial
sediadas no Estado Catarinense, com o propósito de evitar a evasão de tributos, o órgão
ou entidade pública adquirente poderá dar preferência pela emissão de nota fiscal por
aquela aqui sediada.’ (TCE-SC, prejulgado nº 249).
Pelo exposto e seguindo os entendimentos colegiados, entendemos ser legal tanto
matriz, quanto à filial, podem participar de licitação e uma ou outra pode realizar
fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. Atente-se, todavia, para
regularidade fiscal da empresa que fornecerá o objeto do contrato, a fim de verificar
cumprimento dos requisitos de habilitação.
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III - DA SUBCONTRATAÇÃO – MOMENTO PARA REQUERIMENTO DA ANUÊNCIA.
Compulsando o edital da referida licitação, constatamos que no Anexo IV - Termo de
Minuta Contratual - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU
SUBCONTRATAÇÃO, é bem taxativo, quando diz que: “O Presente não poderá ser objeto
de cessão, transferência ou subcontratação”.
Portanto, de fácil entendimento quando deixa claro que o futuro contrato não poderá ser
subcontratado.
IV – QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE CONVOCATÓRIO TRAZ VÁRIOS ITENS
MENCIONANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E TAMBÉM O FORNECIMENTO DE
FERRAMENTAS DE TI, OBRIGAÇÕES ESTAS QUE NÃO CONDIZEM COM O OBJETO
LICITADO, DEVENDO ASSIM SEREM DEVIDAMENTE EXCLUÍDAS DO EDITAL, POSTO
QUE INCOMPATÍVEIS COM OS SERVIÇOS LICITADOS.
Registramos que a alegação da impugnante assiste razão, porém, por entendermos se
tratar de erro material e levando em consideração o princípio da autotutela, esta
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municipalidade já efetuou as devidas alterações, excluindo o item 6, referente ao Título IX
– Sessão de Pregão, da peça editalícia, com sua nova redação já publicada na data de
29/11/2018.
4. DA DECISÃO
Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa STERICYCLE GESTÃO
AMBIENTAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 01.568.077/0001-05, para no
mérito, sanar as dúvidas levantadas pela impugnante e por INDEFERIR a nova
retificação do edital, tendo em vista que o mesmo já fora realizado, como pode-se
confirmar através do Diário Oficial do Município, em seu sítio eletrônico:
http://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, na edição do dia 29 de novembro de 2018.
Teixeira de Freitas-BA, 30 de novembro de 2018.
Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro - designado
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