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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: 18/04/2018 
 

RECORRENTE: TROPICAL AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI - EPP 
 

 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 10/04/2018 às 15h28min, 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 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. 
 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a impugnante TROPICAL AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI - EPP: 
 
"ocorre que a impugnante ao tomar conhecimento do Edital de Pregão nº 043/2018(Presencial) - 
COMPEL, e analisar atentamente os seus termos, identificou a existência de questão que se continuada 
poderá afrontar sobremaneira os pressupostos legais insertos na lei 8.666/93" 
 
" Nesse sentido, é que a impugnante vem formalmente impugnar o subitem 9.2.3, mais precisamente a 
letra " f" 
 
Ocorre que a lei federal nº 12.305/2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, define em 
seu art.3º, inciso XVI; 
 
 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto 
ou bem descartado resultante de atividades humanas 
em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível;  

 
(...) 
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" ... a classificação quanto a periculosidade deve ser feita de acordo com a lei, regulamento ou norma 
técnica. Analisando os dispositivos legais para a classificação de periculosidade dos resíduos, atenta-se 
para a NBR ABNT 100004:2004- Resíduos sólidos - Classificação..."  
 
(...) 
 
" Conclui-se facilmente que os resíduos oriundos das fossas e esgoto domiciliar, não são classificados 
segundo critérios de patogenicidade, portanto pode-se dispensar o registro junto a ANTT como 
substância infectante" 
 
 
" No que se refere a resíduos oriundos de atividades comerciais ( escritórios, prédios públicos) a lei 
12.305/2010 exige a confecção de um documento técnico, caracterizando a atividade do 
empreendimento, o tipo de resíduo gerado e a sua destinação ecologicamente correta, incluindo a 
responsabilidade do responsável técnico de mate-lo sempre atualizado e que as informações contidas 
nele sejam de conhecimento do ente municipal..." 
 
 
" Assim pode-se afirmar que todos os resíduos gerados pelos empreendimentos licenciados no município 
são caracterizados e os riscos associados a eles são de conhecimento do Poder Público, estendendo 
esta definição até para os empreendimentos e atividades que não sujeitas a licenciamento, conforme 
demonstra o Art.24 
 

Art.24 O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é 
parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão 
competente do Sisnama.  

§ 1
o
  Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a 

licenciamento ambiental, a aprovação do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade 
municipal competente.  

§ 2
o
  No processo de licenciamento ambiental referido 

no § 1
o
 a cargo de órgão federal ou estadual do 

Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal 
competente, em especial quanto à disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos.  

 
" No que diz respeito aos serviços de Saúde(UPAs, Hospitais) , os resíduos gerados por esses 
estabelecimentos obedecem aos procedimentos da RDC ANVISA Nº 306/04..." 
 
(...) 
 
" Assim evidencia-se que os casos em que os resíduos de saúde são lançados na rede coletora de 
esgotos, obrigatoriamente tem que passar por tratamento prévio e atender aos padrões estabelecidos 
pelos órgãos ambientais e sanitários..." 
 
(...)  
 
" Conclui-se, portanto que os resíduos sólidos domiciliares conforme a NBR 10004:04 não são 
classificados por sua patogenicidade, dispensando assim a licença da ANTT" 
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(...) 
 
" Considerando que todos os gerados devem atender aos padrões de lançamento de efluentes e está em 
consonância com as legislações pertinentes, estando estas devidamente caracterizados nos PGRS ou 
PGRSS, não se apresenta justificativa para classificá-los arbitrariamente como resíduos perigosos 
infectantes do Grupo 4, por não conhecimento do ser teor, assim não se faz necessário o registro da 
empresa junto a ANTT para os serviços descritos no objeto da presente licitação" 
 
"Assim o procedimento licitatório na forma na forma atualmente redigida na letra "f" do subitem 9.2.3 
Capacitação técnica não pode prevalecer, pois alija do certame, de forma injustificável, a participação de 
inúmeras empresas, que seguramente possuem capacidade técnica suficiente para executar o objeto 
pleiteado de forma satisfatória" 
 
DO PEDIDO 
 

 

A impugnante requer:  
 
" O acolhimento da presente Impugnação" 
 
" a remoção da letra "f' do subitem 9.2.3 do edital supracitado" 
 
"  O deferimento do adiamento da sessão de licitação para a próxima data disponível após o prazo 
condizente a ser concedido para as adequações a serem realizadas pelo impugnante, sob pena de 
tomadas das medidas cabíveis para a discussão das questões aqui trazidas"" 
  
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" 
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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: conhecer da 

impugnação apresentada pela empresa TROPICAL AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI - EPP, para no 

mérito, julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação. Desde já, fica mantida a abertura do certame 

para o dia 18/04/2018 ás 09h00min 

 

 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 17 de abril de 2018. 
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