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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: B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 

 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 13/04/2018 às 15h08min, 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 B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS: 
 
"...O item "9.2.3. Qualificação Técnica" elenca os atestados que devem ser apresentados pelas licitantes 
a fim de que se comprove a sua capacidade técnica para realização do objeto do certame. O subitem "í" 
faz a seguinte exigência: 

 
 

 i)Registro da Empresa junto a ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestre). 
 
Os registros realizados junto a ANTT são regidos pela Resolução nº 4.799/2015. Conforme se extrai dos 
arts. 3º, 4º e 6º, contudo o referido registro só pode ser emitido em nome de empresas especializadas na 
atividade de transporte..." 
 
(...) 
 
"...apenas transportadoras podem ser registradas junto a ANTT. Qualquer outra empresa que exerça 
atividade empresarial distinta da de transporte, mas que realize transporte como atividade meio não 
conseguira a emissão do citado registro" 
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" Logo, uma vez que transportadoras não realizam a atividade de  sucção de fossas sépticas e 
desobstrução de redes, é evidente que as empresas capacitadas para cumprir o objeto desta licitação e 
que apresentarão propostas serão empresas de outros ramos de atividade" 
 
 
"Sendo assim, a exigência de apresentação de registro junto a ANTT pelas licitantes para atestar a 
capacidade técnica constitui abusiva e ilícita restrição a competitividade do presente certame"  
 
 (...) 
 
" Especificamente quanto aos presente certame, exigir o registro junto a ANTTA das licitantes quando 
apenas transportadoras podem requerer tal registro, apresenta-se como excessiva restrição na medida 
em que apenas transportadoras poderão apresentar propostas embora o objeto central do certame seja 
sucção de fossas sépticas e desobstrução de redes" 
 
" pelo exposto, fica atestada a ilegalidade das exigências estipuladas no item 9.2.3"i" do edital..."  
 
 
DO PEDIDO 
 

 

A impugnante requer:  
 

" Diante das flagrantes ilegalidades perpetrada no edital, requer a  Impugnante que o edital seja 
republicado com as adequações necessárias a preservação da legalidade e competitividade do certame, 
excluindo-se as exigências de apresentação de licenciamento ambiental e operacional emitidos pelo 
INEMA  e registro da licitante junto a ANTT" 
 
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. 
 

 

Informamos que a exigência "i" não existe nas disposições da Qualificação Técnica e que a exigência 

acerca da ANTT encontra-se na letra F. 

 

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, 
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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 B.F SERVIÇOS AMBIENTAIS para julga - lá como 

pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe comprovação da representação da empresa. 

 

 

2. Julga IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado: 

 
 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 17 de abril de 2018. 
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