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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, DEFERIR parcialmente a
peça impugnante, interposta pela empresa , STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA,
INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 01.568.077/0001-05, devendo ser publicada a peça
editalícia com as devidas alterações em todos os meios pelos quais originalmente foi
tornado público, respeitando ainda o que reza o Art. 21, § 4º da Lei n°. 8.666/93, recontando
o prazo de 08 dias úteis.
Publique-se, para que os interessados tomem conhecimento, inclusive quanto aos prazos da
Lei acima mencionada.
Teixeira de Freitas – BA, 04 de dezembro de 2018.
Max Almeida dos Santos - Secretário Municipal de Saúde

DECISÃO RECURSAL - 1 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: 03/12/2018
1. DAS PRELIMINARES
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A RECORRENTE em 03/12/2018, interpôs pedido de impugnação do Edital do Pregão
Presencial/Registro de Preços n°096/2018.
2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
a. A empresa impugnante contesta especificamente a não recontagem do prazo de
abertura do certame, no qual houve alteração na peça editalícia inicialmente
publicada em 22/11/2018, conforme publicação ocorrida em 29/11/2018 e sua
abertura permanecendo para a data de 05/12/2018. Não atingindo o prazo mínimo
de 08 (oito) dias úteis, contrariando o art. 21, da Lei n°. 8.666/93.
b. Da indevida limitação geográfica à licitação – Exigência de licença de transbordo
no Município, quando exigido no Título VIII, item 5.6. “Licença de Transbordo na
Micro Região ou no Município licitante, emitida pelo INEMA ou pelo Município de
Teixeira de Freitas. Cita ainda em sua peça exordial a RDC 222/2018, em seu art.
30:
“ o armazenamento pode ser dispensado no caso em que o fluxo de recolhimento e
transporte justifique”.
c. Alega ainda a não alteração dos demais itens já impugnados, incluindo na
retificação do edital realizada recentemente, destaca-se a total ausência de
resposta aos demais itens impugnados, os quais implicam em grave irregularidade
do edital, capaz inclusive de gerar sua total nulidade.
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”.
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.
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I - DA REABERTURA DO PRAZO COM REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
A impugnante em sua peça, contesta o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, a partir da
data do aviso de republicação do edital do Pregão Presencial para registro de preço,
ocorrido em 29/11/2018, com a abertura prevista para o dia 05/12/2018, data originalmente
agendada na publicação realizada no dia 22/11/2018, haja visto que houve alteração na
documentação exigida inicialmente no edital, contrariando assim a determinação legal,
disposta no Art. 21, § 4º da Lei n°. 8.666/93.
Pois bem!
Após análise fina ao que determina a Lei de Licitações, em especial Art. 21, § 4º da Lei n°.
8.666/93, que reza:
“§ 4º Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inqüestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”.
Seguindo fielmente ao que determina a Lei Mater de Licitações, mesmo entendendo que a
alteração efetuada na peça editalícia publicada na data de 29/11/2018, não afeta a
formulação das propostas financeiras das interessadas, visto que esta municipalidade
preza pela transparência de seus atos, é que acatamos o item ora impugnado, devendo
ser recontado os prazos legais, a serem considerados a partir da data da publicação desta
decisão.
II – DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE
EMPRESAS LOCALIZADAS EM OUTRAS REGIÕES
A impugnante alega a ilegalidade e impedimento de participação de empresa localizadas
em outras regiões, quando da exigência de licença de transbordo no Município, conforme
Título VIII, item 5.6. “Licença de Transbordo na Micro Região ou no Município licitante,
emitida pelo INEMA ou pelo Município de Teixeira de Freitas. Cita ainda em sua peça
exordial a RDC 222/2018, em seu art. 30:
“ o armazenamento pode ser dispensado no caso em que o fluxo de recolhimento e
transporte justifique”.
Analisando os autos que compõem o Pregão Presencial 096/2018, em especial o Anexo I
– Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, solicitante dos
serviços a serem futuramente contratados e tecnicamente competente para elaboração do
memorial descritivo que compõe tal termo, com todas condicionantes legais que norteiam a
matéria específica ao objeto licitado, extraímos do item 3, subitem 1.8.1, a exigência que a
coleta e transporte externos dos resíduos de saúde devem ser realizados de acordo com
as normas NBR 12810 e NBR 14652 da ABNT, que regulam sobre coleta externa de
resíduos de serviços de saúde.
Passamos então a consulta da NBR 12810 da ABNT, que em seu item 4 – Condições
Gerais – Sub itens 4.1, 4.3, 5.2.3.4 e 5.2.3.5 que se reproduzem:
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“ Item 4.1 – A coleta de resíduos de serviços de saúde devem ser exclusivas e a intervalos
não superiores a 24 horas. Esta coleta pode ser realizada em dias alternados desde que
os recipientes contendo resíduo do tipo A e resto do preparo de alimento seja armazenado
a temperatura máxima de 4ºC.”
“Item 4.3 – A empresa e/ou municipalidade responsável pela coleta externa dos resíduos
de serviços de saúde devem possuir um serviço de apoio aos seus funcionários as
seguintes condições:
a. Higienização e manutenção dos veículos;
b. Lavagem e desinfecção dos EPI’s (equipamentos de proteção
individual);
c. Higienização Corporal.”
“Item 5.2.3.4 – Ao final de cada turno de trabalho o veículo coletor deve sofrer limpeza e
desinfecção simultânea, usando-se jato de água preferencialmente quente sob-pressão”
“Item 5.2.3.5 – O efluente proveniente da lavagem e desinfecção do veículo coletor, deve
ser encaminhado para tratamento conforme exigências do órgão estadual de controle
ambiental.”
Partindo do ponto de que a municipalidade, representada pela Secretaria Municipal de
Saúde, através da sua equipe técnica que elaborou o Termo de Referência, com intuito de
embasar legalmente e dar segurança a mesma, quanto às condições e obrigações
exigidas para a realização dos serviços a serem contratados é que se justifica tal exigência
contida na peça editalícia.
Indo mais longe, como consta ainda na peça da impugnante, a Administração Pública
possui discricionariedade para formular no ato convocatório exigência de qualificação
técnica que considere necessária para a atividade a ser executada, a mesma traz a luz a
legalidade dos seus atos, quando das exigências contidas no Rol da documentação de
qualificação técnica solicitada na peça editalícia.
Não restando sombra de dúvidas que a mesma o fez, respeitando todos os dispositivos
legais e visando únicamente zelar pela qualidade dos serviços a serem contratados.
Diante do exposto negam provimento ao item impugnado.
III - NÃO ALTERAÇÃO DOS DEMAIS ITENS JÁ IMPUGNADOS.
A impugnante alega em síntese que além do item ora impugnado, o qual fora incluído na
retificação do edital realizado recentemente, destaca-se a total ausência dos demais itens
impugnados, os quais implicam em grave irregularidade do edital, capaz de gerar sua total
nulidade, razão pela qual reitera seu conteúdo neste momento.
Se não vejamos, a empresa STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, INSCRITO NO
CNPJ SOB O Nº. 01.568.077/0001-05, interpôs nesta comissão, pedido de impugnação,
protocolizado na data de 29 de novembro de 2018, solicitando impugnação da peça
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editalicia, devidamente analisado e respondido, negando provimento a sua impugnação, na
data de 30/11/2018, dando conhecimento público no Diário Oficial do Município.
Sendo, portanto, negado provimento tal item.
5. 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, DEFERIR parcialmente a peça impugnante, devendo ser publicada a peça
editalícia com as devidas alterações em todos os meios pelos quais originalmente foi
tornado público, respeitando ainda o'que reza o Art. 21, § 4º da Lei n°. 8.666/93,
devendo ser recontado o prazo de 08 dias úteis para a realização do certame.
Teixeira de Freitas-BA, 04 de dezembro de 2018.
Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro - designado
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