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O Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, no uso de suas atribuições legais,
com lastro no Art. 109, § 4º, Lei Federal 8.666/93, RESOLVE acatar a decisão do Pregoeiro
Oficial, decidindo 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, 13 de dezembro de 2018.
________________________
Max Almeida dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

DECISÃO IMPUGNAÇÃO - PREGÃO 096-2018 - STERICYCLE 3 - 13-12-2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS ESTADO DA BAHIA
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.
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RECORRIDO – PREGOEIRO – DESIGNADO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS-BAHIA
Protocolada em: 05/12/2018
1.

DAS PRELIMINARES
A RECORRENTE alega ter interposto o instrumento de impugnação no prazo regido pelo
decreto 3.555/2000, que em seu artigo 12, que define de dois dias úteis o prazo para a
apresentação de impugnações ao conteúdo do ato convocatório requerendo então que
seja analisadas as razões e deferido o que se pleiteia no pedido final.

2.

DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
I - A impugnante alega em sua peça que seja retirada do edital o item 5.6 “Licença de
Transbordo na Micro região ou no município de Teixeira de Freitas –BA.”
Aduz ainda que o item 5.6 torna a licitação em curso não só restritiva a participação de
empresas, mas traz ao processo um nível de favoritismo inédito EM FAVOR DA ÚNICA
EMPRESA DE QUE SE TEM INFORMAÇÕES SOBRE TAL ESTRUTURA DE
TRANSBORDO, a empresa TRRR SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ
10.486.497/0001-53. Que agrava o cenário de que essa empresa atualmente,
COINCIDENTEMENTE já presta serviços ao município de TEIXEIRA DE FREITAS,
denotando uma condição de disputa completamente desequilibrada.
II - Alega ainda que a uma norma técnica e procedimental, como as NBRs 12.8100 e
14.652 serem alegadas para justificar a infração do edital à norma da vigilância sanitária
que está sendo violada e afrontada com a manutenção do item 5.6 do edital. Assim
explicitado as normas técnicas ABNT não são normas jurídicas ou legais e por seu turno
não possui poder vinculante, sendo que cabe, exclusivamente, interpretação e aplicação
da técnica pelos técnicos qualificados, enquanto que a norma legal vincula a todos os
administrados.
III – Questiona ainda, se após a inclusão do item 5.6 do edital, se foi feita nova cotação de
mercado, em que conste o Termo de Referência entregue às empresas consultadas, as
informações sobre a exigência de LICENÇA DE TRANSBORDO.

3.

DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer que seja retirado o item 5.6 da documentação de habilitação e que seja
reconhecido o direito da empresa impugnante de participar do certame sem dispor de
LICENÇA DE TRANSBORDO em Teixeira de Freitas, desde que a mesma declare e
informe dispor de capacidade de transporte em períodos suficientes para o enquadramento
na norma RDC (ANVISA) 222/2018, sob pena de medidas externas à ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.

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
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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 NÃO devem prosperar, como restará
esclarecido nos tópicos seguintes.
I – DO PEDIDO DE RETIRADA DO EDITAL O ITEM 5.6 “LICENÇA DE TRANSBORDO
NA MICRO REGIÃO OU NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS –BA.”
Da alegação em sua peça a impugnante aduz que o item 5.6 torna a licitação em curso
não só é restritiva a participação de empresas, mas traz ao processo um nível de
favoritismo inédito EM FAVOR DA ÚNICA EMPRESA DE QUE SE TEM INFORMAÇÕES
SOBRE TAL ESTRUTURA DE TRANSBORDO, a empresa TRRR SANEAMENTO E
GESTÃO AMBIENTAL LTDA CNPJ 10.486.497/0001-53.
Alega ainda que se agrava o cenário de que essa empresa atualmente,
COINCIDENTEMENTE já presta serviços ao município de TEIXEIRA DE FREITAS,
denotando uma condição de disputa completamente desequilibrada.
Se não, vejamos!
A título de informação, a Lei que rege o Edital, Lei Federal n°. 8.666/93, que Regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências. É taxativa no seu Art. 57, quando diz o
seguinte:

Ou seja, essa acusação de direcionamento é totalmente falha visto que a Administração
Pública poderia simplesmente aditiva o contrato já existente, conforme previsto em lei,
porém, por prezar pela livre concorrência e transparência nas contratações a mesma teve
o posicionamento de fazer um certame dentro da legalidade e baseado nas normas
técnicas, para que obtenha a proposta mais vantajosa para o município de Teixeira de
Freitas. Ainda assim, rechaçando qualquer acusação proferida pela impugnante a qual faz
acusação grave a esta Administração, que aos olhos deste pregoeiro faz com o único
interesse de tumultuar o processo visto que na impugnação anterior já foi respondida os
questionamentos e sanar qualquer dúvida em relação ao item ora impugnado pela
segunda vez.
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Sendo assim, não deve prosperar este item.
II – Quanto à alegação de que a uma norma técnica e procedimental, como as NBRs
12.8100 e 14.652 serem alegadas para justificar a infração do edital à norma da vigilância
sanitária que está sendo violada e afrontada com a manutenção do item 5.6 do edital.
Como pode se confrontar na resposta à impugnação impetrada pela interessada, publicada
na data de 04 de dezembro de 2018, no Diário Oficial do Município de Teixeira de Freitas e
de conhecimento público,
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:
“ 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
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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 unicamente zelar pela qualidade dos serviços a serem contratados.
Cabe registrar ainda, que a impugnante a todo tempo alega em sua peça as regras
contidas na RDC 222/2018, a qual regulamenta sobre as Boas Práticas do Gerenciamento
dos resíduos pela unidade geradora. Publicada em 28 de março de 2018, extraímos de sua
edição comentada os seguintes achados:
Seção II
Abrangência
Art. 2º Esta Resolução se aplica aos geradores de resíduos de serviços de saúde – RSS
cujas atividades envolvam qualquer etapa do gerenciamento dos RSS, sejam eles públicos
e privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino
e pesquisa.
A RDC não diferencia os serviços geradores de resíduos de serviços de saúde quanto à
esfera administrativa ou quanto a natureza da organização, devendo ser aplicada
igualmente a todos os serviços que geram resíduos de serviços de saúde, independente
de ser ou não um serviço de saúde, e, o entendimento é que alguns serviços, mesmo não
sendo de saúde, geram resíduos
similares aos gerados nos serviços de saúde.
§ 1º Para efeito desta resolução, definem-se como geradores de RSS todos os serviços
cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal, inclusive
os serviços de assistência domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para saúde;
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento
(tanatopraxia e somato conservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias,
inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;
centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores,
distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de
atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de piercing e tatuagem, salões de
beleza e estética, dentre outros afins.
Portanto, entendemos estar totalmente esclarecido quanto a legalidade das exigências
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contidas na peça editalícia, no item 5.6, na qual se exige a apresentação da de licença de
transbordo no Município ou Microrregião, em nome da empresa licitante, devendo
obedecer às regras contidas na NBR 12.810, a qual estabelece as normas técnicas
necessárias aos prestadores de serviços da coleta e transporte de resíduos dos serviços
de saúde, vez que a RDC n°. 222/2018, trata apenas das boas práticas dos órgãos
geradores.
Diante do exposto, não merece prosperar o item impugnado.
III – Quanto à alegação, se após a inclusão do item 5.6 do edital, se foi feita nova cotação
de mercado, em que conste o Termo de Referência entregue às empresas consultadas, as
informações sobre a exigência de LICENÇA DE TRANSBORDO.
As coletas de preços levantadas pela municipalidade, que servem de estimativa de preços
para a futura contratação, foram levantadas na forma prescrita na lei, com 3 (três)
empresas reconhecidamente capacitadas e prestadoras dos serviços em comento,
contendo nela detalhadamente todas características fidedignas para o fiel comprimento
dos serviços objeto desta licitação.
Registrar aqui, que a alteração efetuada na peça editalícia diz respeito apenas a
qualificação técnica, não interferindo na descrição do objeto a ser contratado. Não devendo
os mesmos serem alterados.
Informamos ainda que os três orçamentos assim como toda a peça editalícia encontra-se
em posse desta administração, disponíveis a vistos dos interessados.
Diante do exposto negam provimento ao item impugnado.
1.

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, INDEFERIR a peça impugnante.
Remeta-se a decisão à autoridade superior, para as devidas providências.
Teixeira de Freitas-BA, 13 de dezembro de 2018.
Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro - designado
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