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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
 
 

PREGÃO N.º 043/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de caminhões operacionais de sucção de 
fossas sépticas e desobstrução de redes para atender as necessidades do município de 
Camaçari, conforme demanda. 
 
DATA DE ABERTURA: 07/03/2018 
 

RECORRENTE: TROPICAL AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI - EPP 
 

 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 02/036/2018 às 12h07min, a  Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu o pedido de 
impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 

 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se 
proceda à análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à 
representação da empresa ante a Administração Pública, uma vez que não foram apresentados o 
contrato social e identidade do sócio que nos subscreve. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 24.7 do edital: 
 

24.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
 
 
 

DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante TROPICAL AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI - EPP: 
 
" Apos consulta sob numero de protocolo 3402637 ao órgão competente Superintendência de Serviços 
de Transporte Rodoviário e Multimodal de Cargas- SUROC, segue resposta da consulta: " O transporte 
desse tipo de carga, no modo rodoviário, é normatizado pelo Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988, 
regulamentado pela Resolução ANTT nº 420, de 12 de fevereiro de 2004 e alterações posteriores, sem 
prejuízos da legislação e disciplina peculiares cada produto" 
 
" A regulamentação de transporte terrestre de produtos perigosos não exige qualquer licença ou 
autorização especifica junto a ANTT para que a empresa realize o transporte desse tipo de produto" 
 
" Não obstante consulta feita através de protocolo, encontra-se também no site oficial da ANTT, no item 
que trata do tipo de transporte destinado ao objeto licitado encontramos esclarecimento parecido com o 
mencionado no parágrafo anterior, segue link de acesso 
http://www.antt.gov.br/perguntas_frequentes/carga.html#eixo2 e trecho transcrito que trata das 
documentações pertinentes para o serviço: 
 
" Os documentos relativos ao transporte de produtos perigosos a serem exigidos pela fiscalização estão 
dispostos nos artigos 22 e 28 da resolução ANTT nº 3665/11, complementados pelo Capítulo 5.4 da 
Resolução ANTT nº 420/04 e suas alterações. Tratando-se de licença ou registro, a regulamentação de 
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transporte terrestre de produtos perigosos não exige qualquer licença/autorização especifica junto a 
ANTT para que a empresa realize o transporte desse tipo de produto" 
 
 
DO PEDIDO 
 

 

A impugnante requer:  
 

"  que seja retirado do edital supracitado no item 9.2.3 Qualificação Técnica o subitem I) Registro da 
Empresa junto a ANTT( Agencia Nacional de Transporte Terrestre), por discordância com o objeto 
licitado" 
  
DO JULGAMENTO 
 
 

A Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado pelo setor 

requisitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os ditames 

legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 

Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 

encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 

foi encaminhada a área técnica da Secretaria de Infraestrutura e Habitação - SEINFRA. Pelo 

Responsável foi dito: 

 
"conforme consta na peça impugnatória da empresa A limpcano para que o resíduo seja considerado 

não infectante, faz-se necessária a comprovação da ausencia de microorganismos patogênicos através 

de laudo biológico, como segue: Salienta-se que a classificação de produto seve ser feita pelo fabricante 

do produto ou expedidor com a orientação do fabricante, então no caso de dejetos, secreções, sangue e 

outros materiais de origem humana, a alocação ao numero da ONU 2814, pois se tratam de resíduos 

definidos nos grupos de risco 2,3 e 4 (infectantes), quanto aos resíduos de fossas sépticas da população 

em geral e órgãos públicos, como ( escolas, postos de saúde e UPAS, etc) do município, não podemos 

garantir o seu teor infectante. Isto somente poderia ser verificado através laudo biológico de cada coleta, 

o que inviabilizaria a operação. Portanto faz-se necessário considerá-los nos grupos de risco de resíduos 

infectantes e com isto A EMPRESA TERÁ QUE POSSUIR REGISTRO JUNTO ANTT" 

 

DA DECISÃO 
 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com 

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 

803/2007, das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 

 

1. Receber a petição apresentada pela empresa TROPICAL AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI - EPP 

para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da 

representação da empresa. 

 

2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, contudo a nova data de abertura da presente licitação fica 
desde já marcada, conforme abaixo: 

 
Abertura 18/04/2018, às 09h00min 
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É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 03 de abril de 2018. 
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