
ILUSTRISSIMA PREGOEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PROPRIA, 

ESTADO DE SERGIPE, DRA. MARIA SANDRA SILVESTRE SANTOS REZENDE.

PREGAO ELETRONICO N° 09/2021.

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUQAO LTDA.,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 

34.405.597/0002-57, com filial na Avenida do Gari, 11, Inacio 

Barbosa, CEP 40.041-159, Aracaju/SE, vem, respeitosamente, 
perante vossa Senhoria, por seu representante legal que a esta 

subscreve, IMPUGNAR OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, 

tempestivamente, com 

10.520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666/93, Decreto Federal 
10.024/2019, Decreto Municipal 63/2020, Lei Complementar 

123/2006 e Lei Complementar 147/2014, alegando para tanto o 

seguinte:

fulcro na norma inserta na Lei

DA LEGITIMIDADE

0 item 23 do Edital preve o prazo de ate 03 (tres) 

dias uteis antes da data designada para abertura da sessao 

publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital e seus 

mediante petigao
www.licitanet.com.br indicado na fl. 20 do edital refutado.

enviada pelo portalanexos sera
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Assim, sendo, legitima a impugnagao apresentada
pela empresa impugnante.

A impugnante possui legitimidade para tanto, pois 

se encontra na condigao de licitante vez que, adquiriu o 

edital convocatorio junto ao orgao competente.
Sera possivel demonstrar atraves da presente 

impugnagao a ocorrencia de irregularidades existentes do 

documento convocatorio e que atentam contra as diretrizes da 

Lei 8.666/93, dentre outras a seguir especificadas.

DA TEMPESTIVIDADE

0 subitem 23.1, do Edital do presente Pregao 

Eletronico, ora impugnado, fixa prazo de ate 03 dias uteis, 

antes da data estabelecida para a abertura da sessao publica, 
para que qualquer pessoa fisica ou juridica apresente 

impugnagao ao edital de licitagao que se achar com 

irregularidade.
Eis o teor do subitem 23.1. cc 23.2, do Edital, in

verbis:
"23.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada 
para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera 
impugnar este Edital;
23.2. A impugnagao devera ser realizada por forma 
eletronica atraves do site www.licitanet.com.br"

A sessao de entrega e a abertura das propostas esta 

marcada para o dia 31 de agosto de 2021, as 09h00m.

de IMPUGNAGAO esta sendo apresentado no dia 26 de agosto de 

2021, ou seja, tempestivamente.

Vale dizer que o subitem 23.1, do Edital fala em 

"ate" 03 (tres) dias uteis. 

dia no compute do prazo.

Assim, faz a contagem de acordo com as disposigoes

No caso, o dia da sessao 

publica (31/08/2021) deve ser considerado como do inicio da

0 pedido

Inclui-se, portanto, o terceiro

do art. 110, da Lei n.° 8.666/93.
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contagem, razao pela qual, nos termos da Lei, deve ser 

excluido.
Eis a sua redagao, in verbis:

"Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos 
nesta Lei, excluir-se-a o dia do inicio e incluir- 
se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto em contrario."

Conta-se, entao, os 03 (tres) dias uteis de forma

reversa, isto e, a partir da data da sessao publica

(31/08/2021) para tras. 0 primeiro dia seria o da vespera, o 

terceiro dia o da antevespera (sempre lembrando que se esta 

considerando todos os dias uteis).
Como o art. 110 da Lei de Licitagoes manda incluir 

o dia do vencimento, o segundo deve ser considerado na

contagem, podendo, assim, a impugnagao ser apresentada ate

essa data, inclusive.

0 presente pedido de IMPUGNAGAO esta sendo 

apresentado no dia 26 de agosto de 2021, 
tempestivamente.

ou sej a,

DA LICITAQAO E SEU OBJETO DO RESPEITO A LEI E AOS
PRINCIPIOS

A Torre Empreendimentos Rural e Construgao Ltda., 

ora Impugnante, como e de conhecimento publico no Estado de 

Sergipe, e prestadora de servigos e atua no desenvolvimento de

servigos, dentre outros, nas areas de limpeza urbana,

construgao e operagao de aterros sanitarios, reciclagem de

residuos da construgao civil e da demoligao, autoclavagem de

residues dos servigos de saude, fornecimento de mao-de-obra, e

em diversas outras atividades empresariais, na conformidade do

previsto em seu objeto social.

Ciente da abertura de procedimento licitatorio pelo 

Fundo Municipal de Saude do Municipio de Propria, Estado de
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Sergipe, a Impugnante adquiriu o Edital de Pregao Eletronico 

09/2021.
Assim, pode-se observar que a referida licitagao tem por

objeto a "Contratagao de empresa especializada em Prestagao de 

servigos para coleta, transporte, tratamento e destinagao 

final dos residues infectantes de saude, grupos A e E e 

quimicos de saude, grupo B do Fundo Municipal de Saude de 

Propria, de acordo com as normas e a legislagao atual da 

ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), CONAMA
Ambiente) e ABNT (Associagao 

Brasileira de Normas Tecnicas) e ANTT (Agencia Nacional de 

Transporte Terrestre)."

(Conselho Nacional de Meio

Sucede, entretanto, que analisando todo o Edital e 

seus anexos, a licitante observou, data venia, ilegalidade e 

irregularidades que comprometem o certame, equidade, 
economicidade, razoabilidade e isonomia, alem de ofensa a 

varies principios. Assim tem de se dizer que o presente 

pedido de impugnagao aos termos do Edital e seus anexos estao 

fundamentados nas seguintes normas:
• Lei n.° 8.666/93 (institui normas para 
licitagoes e contratos da Administraeao 
Publica);
• Lei 10.520/2002 (Institui, no ambito da 
Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituigao Federal, modalidade 
de licitacao denominada pregao, para 
aquisigao de bens e servigos comuns, e da 
outras providencias).

• Constituigao Federal de 1988;
• Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de

2019;

• Decreto Municipal n° 063, de 15 de abril de 2020 

(Regulamenta a modalidade de licitagao Pregao, na 

forma eletronica);

• Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de

2006;
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• Lei Complementar n° 147 de 07 de Agosto de 2014) .

0 artigo 3.°, da Lei 8.666/93, consagra os 

principios fundamentals e pelos quais devem se pautar a 

Administragao no processamento e julgamento da licitagao, in 

verbis:
"Art. 3.° A licitagao destina-se a garantir a 
observancia do principio constitucional da isonomia 
e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administragao e sera processada e julgada em 
estrita conformidade com os principios basicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, 
administrativa, 
convocatorio, do julgamento objetivo e dos que Ihes 
sao correlates."

Da leitura da lei, percebe-se, no legislador, a 

vontade de assegurar o carater competitive do certame,

concorrentes,

razoabilidade/proporcionalidade, e selecionar a proposta mais 

vantajosa para a Administragao.

Doravante, sera elaborado pedido de impugnagao do 

item, com base nas legislagoes acima apontadas e nos 

principios que norteiam a materia.

da publicidade, 
da vinculagao

da probidade 
ao instrumento

mediante dosa isonomia

^ DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS

Dispoe o instrumento convocatorio, acerca do Objeto
que:

OBJETO: Contratagao de empresa especializada em Prestagao de servigos 
para coleta, transporte, tratamento e destinagao final dos residues 
infectantes de saude, grupos A e E, e quimicos de saude, grupo B do Fundo 
Municipal de Saude de Propria, de acordo com as normas e a legislagao 
atual da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), CONAMA 
(Conselho Nacional de Meio - Ambiente) e ABNT (Associagao Brasileira de 
Normas Tecnicas) e ANTT (Agencia Nacional de Transporte Terrestre), 
conforme especificagoes 
referenda, ANEXO I deste Edital

quantitativos constantes Termo denoe

Observa-se que o Objeto nao transcende o principio 

da transparencia devida do que se pretende licitar bem como, 
da proporcionalidade.
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Ora, o Fundo Municipal de saude de Propria foi

NAO DISPOR 0 PLANE JAMENTO DA REFERIDA COLETA, OUomisso ao

NAO INFORMA QUAIS LOCAIS E ENDEREgOS DA COLETA E SUASEJA,
PERIODICIDADE, requisites essenciais para composigao da 

proposta de pregos a ser apresentada na ofertagao de lances, e 

que DEVERIA CONSTAR no termo de referenda vinculado ao objeto

do Pregao Eletronico.
Data maxima venia, o planejamento constando os locais 

de coleta e sua periodicidade do tipo de residues a que se 

pretende licitar e de fundamental e indispensavel para 

formagao dos pregos das propostas, ou somente quern ja executa 

os respectivos servigos detem com exclusividade a informagao 

privilegiada nao disposta no Edital.
E por demais sabido que, a exigencia de certas 

especificagoes e clareza nas informagoes contidas no Edital, 

nao constitui excesso de rigorismo ou formalismo e, sim, 
exigencies minimas para uma concorrencia Justa, equanime, 
razoavel e alem do que, implica numa seguranga maior para a

PublicaAdministragao 

legalmente constituidas e, para a sociedade.
Nao incluir no Edital, exigencia pertinente a 

especificagao clara e transparente do que se pretende licitar 

seria urn descaso alem de desrespeito com as leis em vigor.

contratagao destas empresas,na

EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAgAO NO CERTAME PARA

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE NO AMBITO

REGIONAL NO ESTADO DE SERGIPE. RESTRIQAO A

COMPETigAO. REDENQAO AO ART. 49 DA LC 123/06.

2° da Lei do Estado de Sergipe 8.847/2020, 

usada no momento por analogia, preve in verbis:

0 art.
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Art. 2° A Administragao Publica Estadual deve realizar processo 
licitatorio destinado exclusivamente a participapao de microempresas e 
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais 
pessoa fisica, microempreendedores individuals - MEIs, e sociedades 
cooperativas, sediadas no ambito local ou regional, nos itens de 
contratagao cujo valor estimado seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reals) .
§ 1° No caso de servigos de natureza continuada, o valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reals), de que trata o "caput" deste artigo, refere-se a urn 
exercicio financeiro.
§ 2° Quando a licitagao realizada para participagao exclusiva for deserta 
ou fracassada, o processo pode ser repetido sem a obrigatoriedade da 
participagao exclusiva no ambito da delimitagao geografica.

§ 3° 0 beneficio previsto no "caput" deste artigo tambem deve ser 
aplicado nas cotas reservadas de ate 25% (vinte e cinco por cento) do 
objeto para as microempresas e empresas de pequeno porte, quando a 
licitagao tiver valor estimado, por item ou lote, maior do que o limite 
descrito no mesmo "caput" deste artigo.

E sabido que a aplicagao dos beneficios previstos 

na legislagao a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e de 

observancia obrigatoria, desde que respeitadas e ressalvadas 

as premissas e particularidades da Lei Geral e Estadual.

E bem verdade, que o Legislador Sergipano nao 

tratou o favorecimento de participagao de Micro e Pequenas 

empresas na Lei, apenas estabeleceu regras de como 

estabeleceria o pregao eletronico no ambito estadual.

Ou seja, nao era desejo do legislador iniciar o 

diploma legal com vicios de exclusao e reserves de mercado 

para participagao em certame, preservando e priorizando a 

ample concorrencia como beneficio para Administragao Publica.

Ja o art. 2° da Lei Estadual 8.747/2020 preve in

verbis:
"Art. 2° A Administragao Publica Estadual deve

destinadolicitatoriorealizar processo

exclusivamente a participagao de microempresas e 
empresas de pequeno porte, agricultores familiares,

fisica,produtores 
microempreendedores 
sociedades cooperativas, sediadas no ambito local 
ou regional, nos itens de contratagao cujo valor 
estimado seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reals).

rurais pessoa

individuals MEIs, e
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§ 1° No caso de services de natureza continuada, o 
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reals), de que 
trata o "caput" deste artigo, refere-se a um 
exercicio financeiro.

§ 2° Quando a licitagao realizada para participagao 
exclusiva for deserta ou fracassada, o processo 
pode ser repetido sem a obrigatoriedade da 
participagao exclusiva no ambito da delimitagao 
geografica.

§ 3° O beneficio previsto no "caput" deste artigo 
tambem deve ser aplicado nas cotas reservadas de 
ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando a 
licitagao tiver valor estimado, por item ou lote, 
maior do que o limite descrito no mesmo "caput" 
deste artigo."

Sendo assim, caso o objeto a ser licitado tenha o 

valor estimado DE ATE R$ 80.000,00 (oitenta mil reals), devera

ser garantida a participagao exclusiva da Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual, 

conforme diegao do art. 2° da Lei 8.747/2020 e do art. 48 da 

LC 123/2006.

Noutro giro, em certames para aquisigao de bens, 

obras e servigos de natureza divisivel, a Administragao 

Publica podera estabelecer cota de ate 25% do objeto licitado 

para a contratagao de microempresas e empresas de pequeno 

porte. Sobre o tema, colacionam-se as normas regentes:
LC 123/2006 
Art. 48. 
desta Lei

Para o cumprimento do disposto no art. 47 
Complementar, administragao 

(Redagao dada pela Lei
a

publica:
Complementar n° 147, de 2014)
(. . .)

devera estabelecer, em certames para 
aquisigao de bens de natureza divisivel, cota de 
ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratagao de microempresas e empresas de pequeno

(Redagao dada pela Lei

III

porte. ___________________________
Complementar n0 147, de 2014)

importante registrar que, em caso de cotaE

reservada, que se aplica nas licitagoes para aquisigao de 

bens, servigos e obras de natureza divisivel, nao se exigindo 

qualquer teto de valor, mas sim uma faixa de ate 25% do valor

AnruilD <M ■n'm.MARIA ALINE SOARES 
DE SOUZA RIBEIRO



POR ITEM ou objeto a ser licitado em favor das entidades 

preferenciais.
Dessa forma, portanto, sao duas licitagbes em uma, 

ou seja, uma licitagao, de ate 25% do valor do item ou objeto 

a ser licitado, entre as pequenas e microempresas (entidades 

preferenciais) . E a outra, de no minimo de 75%, voltada para 

as demais empresas que nao se enquadram como micro e pequenas.
0 TCU entende quando o valor do item ou objeto da 

licitagao for superior a R$ 80.000,00 deve-se adotar o sistema 

de cota reservada desde que, respeitado percentual de 25%.
A preocupagao central e que numa licitagao de valor 

alto, nao haveria urn limite objetivo na adogao da cota 

reservada, razao pela qual deveria aplicar o valor de R$ 

80.000,00, previsto no inciso I do art. 8 da Lei Complementar 
na 123/2006.

No entanto, com a devida venia, a lei resolve esse 

problema permitindo-se que se fixe um percentual de ate 25%, 
cabendo ao administrador verificar, no caso concrete, o

percentual a ser definido no edital e no termo de referenda.

Por exemplo, numa licitagao para compra de 100 

itens, no valor total de R$ 5.000.000,00, e possivel que o 

edital/termo de referenda prevejam que 5 itens, ou seja, de 

5% sera adquirido por meio da cota reservada, o que ensejaria 

a compra de R$ 250.000,00 de uma micro empresas ou empresas de 

pequeno porte. Assim, haveria uma licitagao A entre as 

entidades preferencial, de 5 itens (5%) no valor de R$ 

250.000,00; e outra, licitagao B, de 95% destinada ao mercado 

em geral, no valor de R$ 4.750.000,00.
Veja-se, que, para a administragao publica, tanto 

faz adquirir esse produto de uma microempresa ou de empresa de 

grande porte, pois o valor do item/objeto a ser adquirido sera 

o mesmo, ja que a lei estabelece que a compra na licitagao A 

nao podera ser feita em valores maiores que os ofertados na 

licitagao B.
A logica do sistema e no sentido de que nas 

licitagoes de ate R$ 80.000,00 sera obrigatorio o uso da
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licitagao exclusiva entre as micros e pequenas empresas, |CLARO
QUANDO SE SABE 0 VALOR ORgADO PELA ADMINISTRAgAO PUBLICA■

Quando o valor for superior a R$ 80.000,00, e sendo 

o item ou objeto ou servigos divisiveis, e desde que nao haja 

prejuizo para o conjunto ou o complex© do objeto, sera 

aplicada a cota reservada de ate 25% em favor das entidades

preferenciais, cabendo ao edital/termo de referenda fixar o

percentual que possa efetivamente cumprir o objetivo da norma

que e a valorizagao e o incentivo das micro e pequenas

empresas e o desenvolvimento local ou regional.

Isso nao significa que inexista urn limite, ja que a 

propria LC 123/2006 preve que o tratamento favorecido e 

diferenciado nao sera concedido quando o valor a ser recebido 

pela micro e pequena empresa acarrete o seu desenquadramento 

da condigao de microempresa:
Art. 24. O tratamento favorecido e diferenciado de 
que trata a presente Lei nao podera ser aplicado em 
favor de entidade que, em decorrencia do valor da 
licitagao a que estiver concorrendo, venha a 
auferir faturamento que acarrete 
desenquadramento da condigao de microempresa.

Ao final pode-se concluir foi pela revisao das
teses exaradas nos Pareceres utilizados aqui como provas 

emprestadas n° 204/2020 e Parecer n° 425/2017 

tendo em vista que o limite de R$ 80.000,00, previsto no 

inciso I do art. 48 da Lei Complementer 123/2006, nao se 

aplica na aquisigao por meio de cota reservada.
Assim, o EDITAL nao traz o valor do objeto, 

CONSEQUENTEMENTE, o tipo sera MENOR PREQC POR ITEM (quando so

o seu

PRCON/PGDF,

existe urn Lote para Pregao Eletronico) e SEQUER menciona que o 

EDITAL SERA NA FORMA SIGILOSA, portanto deve-se ao minimo 

expor o valor do orgao ou estender a licitagao a todas as
empresas interessadas no certame, independente de sua natureza 

ou porte...GANHA QUEM APRESENTAR MENOR PRECO/MENOR LANCE.
COMO SABER QUE ESTA SENDO RESPEITADOS OS LIMITES 

DETERMINADOS POR LEI, E OURTRAS EMPRESAS ESTAM CERCEADAS A 

PARTICIPAR DO CERTAME NO MESMO NIVEL CONCORRENCIAL.
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Destarte, o divisor de aguas no sigilo do valor 

orgado pela Administragao em licitagao que traz exclusividade 

no caso concreto, torna-se incompativel e ofusca o direito de 

outros participantes no certame eis que, como limitar A 

participagao a Micro e Pequenas Empresas com prego sigiloso, 

falindo e quebrando os principios da legalidade, Isonomia, 

Equidade e Livre concorrencia.

Embora, doutrinadores como Margal Justen Filho, 

sejam contra a posigao de sigilo em pregao seja eletronico ou 

presencial, essa posigao por entender ser violadora da regra 

da publicidade dos atos da Administragao, o fato e que tendo o 

Tribunal de Contas da Uniao entendido tal regra regular e, por 

forga da Sumula n° 222 desta Corte, esse entendimento se 

aplicar aos demais entes da federagao, as regras quanto a 

restrigao da publicidade do orgamento referencial da Lei 

n°10.520/2002 permanecem em pleno vigor."

Nao obstante a discricionariedade quanto ao sigilo 

do orgamento na lei de pregao, indicou a autora julgado do TCU 

que recomenda a motivagao da opgao adotada:

"(•••) nos termos do Acordao do Tribunal de Contas 
da Uniao n° 3.011/2012, da Relatoria do Ministro
Valmir Campelo, embora o sigilo seja a regra, ele 
deve estar devidamente motivado no caso concreto, 
ponderadas as circunstancias e caracteristicas da 
licitagao:
sigilo no orgamento base nao e obrigatorio, e pelo 
dever de motivagao de todo ato, se possa recomendar 
a Infraero que pondere a vantagem, em termos de 
celeridade, de realizar procedimentos com prego 
fechado em obras mais complexas, com prazo muito 
exiguo para conclusao e em que parcela relevante 
dos servigos a serem executados nao possua a 
referencia explicita no Sinapi/Sicro, em face da 
possibilidade de fracasso das licitagoes decorrente 
dessa imponderabilidade de aferigao de pregos 

relevantes

Concluo, entao, que, como o

materialmente empreendimento' 
(BRASIL. Tribunal de Contas da Uniao. Acordao n° 
3.011/2012,
Disponivel em: Acesso em: 9 fev. 2014)."

Defronte, nao pode confundir a aplicagao das

do

MinistroRel. Valmir Campelo.

prerrogativas as micro e pequenas empresas com servigos objeto 

do certame.
A despeito da exclusividade proposta no Edital

09/2021, padece de principle da legalidade, de equidade e

isonomia haja vista, que tal restrigao nao deve esquecer a
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busca pelo manor prego paraabrangencia a maiore

Administragao MUNICIPAL.

A doutrina administrativista conceitua licitagao 

procedimento administrative, de observancia 

obrigatoria pelos orgaos e entidades da administragao publica, 

em que, observada a igualdade entre os participantes,

como urn

seleciona a proposta mais vantajosa ao poder publico jamais
ofertado, uma vez

requisites minimos necessaries ao bom
cumprimento das obrigagoes elencadas
convocatorio e em seu respective contrato administrative.

Trata-se, portanto, de uma disputa isonomica ao fim 

da qual sera selecionada dentre as propostas apresentadas, 
aquela que demonstra maior vantajosidade aos interesses da 

administragao para realizagao de obras, servigos, concessoes, 
alienagao, compras, entre outros. Tal premissa encontra-se

expressa na Carta Magna, in verbis:

preenchidos os
instrument©no

Art. 37. A administragao publica direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios
moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 
seguinte:
XXI

impessoalidade,legalidade,de

especificados naressalvados os casos
servigos,legislagao,

alienagoes serao contratados mediante processo de 
licitagao publica que assegure igualdade de 
condigoes a todos os concorrentes, com clausulas

obras.as compras e

que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas 
as condigoes efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitira as exigencias de 
qualificagao tecnica e economica indispensaveis a 
garantia do cumprimento das obrigagoes.

0 art. 22 da Lei n° 8.666/1993 lista cinco
modalidades de licitagao, quais sejam: concorrencia, tomada de 

pregos, convite, concurso e leilao. A realizagao de licitagao 

na modalidade Pregao, por sua vez, encontra respaldo na Lei n° 

10.520 de 07 de julho de 2002, e sua forma eletronica sao 

regulamentadas pelo Decreto Municipal n° 63/2020, acolhido no. 
A ela aplica-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93.

0 pregao eletronico e uma das formas de realizagao 

da modalidade licitatoria de pregao, apresentando as regras 

basicas do pregao eletronico com procedimentos especificos,
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caracterizando-se especialmente pela ausencia da "presenga 

fisica" do pregoeiro e dos demais licitantes, uma vez que toda 

interagao e feita por meio de sistema eletronico de 

comunicagao pela internet, tendo como importante atributo a 

potencializagao de agilidade aos processes licitatorios, 

minimizando custos para a Administragao Publica.
0 uso e a aplicabilidade do pregao, na forma 

eletronica, proporcionam grandes vantagens aos entes publicos, 

notadamente em virtude de suas caracterlsticas de celeridade, 

desburocratizagao, economia, ampla divulgagao, publicidade e 

eficiencia na contratagao, numa visao teratologica e sem 

embasamento tecnico do Legislador.

Assim, dadas as vantagens do pregao eletronico, o

Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, tornou

obrigatoria a utilizagao da modalidade eletronica para

aquisigao de bens e servigo comuns, in verbis:
Art. 1° Este Decreto regulamenta a licitagao, na 
modalidade de pregao, na forma eletronica, para a 
aquisigao de bens e a contratagao de servigos 
comuns, incluidos os servigos comuns de engenharia, 
e dispoe sobre o uso da dispensa eletronica, no 
ambito da administragao publica federal.
§ 1° A utilizagao da modalidade de pregao, na
forma eletronica, pelos orgaos da administragao 
publica federal direta, pelas autarquias, pelas 
fundagoes e pelos fundos especiais e
obrigatoria.(grifo nosso)

Porem, a obrigatoriedade estabelecida podera ser 

carater excepcional, mediante previa 

da autoridade competente, estribada
afastada, 
justificativa
inviabilidade tecnica ou na desvantagem para a administragao 

na realizagao da forma eletronica, conforme diegao do §4°, do 

art. 1°, do Decreto n° 10.024/2019:
§ 4°.
previa justificativa da autoridade competente, a 
utilizagao da forma de pregao presencial nas 
licitagoes de que trata o caput ou a nao adogao do 
sistema de dispensa eletronica, desde que fique 
comprovada a inviabilidade tecnica ou a desvantagem 
para a administragao na realizagao da forma 
eletronica.

Noutro giro, a modalidade ora abordada nao sera 

aplicada nas seguintes situagoes:

em
na

Sera admitida, excepcionalmente, mediante

Art. 4°. 0 pregao, na forma eletronica, nao se 
aplica a:
I - contratagoes de obras;
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II - locagoes imobiliarias e alienatpoes; e
III
servigos de engenharia enquadrados no disposto no 
inciso III do caput do art. 3°

Igualmente, e de importante registro que o Pregao 

se destina exclusivamente a aquisiqao de bens e services 

Nesse sentido, a Lei n° 10.520/02, em seu art. 1°, 

bem como o Decreto n° 10.024/2019, no art. 3°, definem o 

conceito de "bens e servigos comuns", a saber:

bens e servigos especiais, incluidos os

comuns.

Lei n° 10.520/02
Art. 1° Para aquisigao de bens e servigos comuns, 
podera ser adotada a licitagao na modalidade de 
pregao, que sera regida por esta Lei.
Paragrafo unico. Consideram-se bens e servigos 
comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificagoes usuais no mercado.
Decreto n° 10.024/2019
Art. 3°. Para fins do disposto neste Decreto, 
considera-se:
II - bens e servigos comuns - bens cujos padroes de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificagoes 
reconhecidas e usuais do mercado;
(...)
§ 1°. A classificagao de bens e servigos como
comuns depende de exame predominantemente fatico e 
de natureza tecnica.

Desta feita, conclui-se que os bens e servigos 

comuns sao aqueles que: (a) tenham um padrao de desempenho e 

qualidade; (b) tal padrao de desempenho e qualidade possa ser 

objetivamente definido no edital; e (c) tal objetividade 

resulte de especificagoes usuais no mercado.

Do texto normative, depreende-se, ainda, que 

enquadramento do bem ou servigo a ser licitado na modalidade 

pretendida e tarefa de indole tecnica. Sendo que tal assertiva 

e corroborada pela previsao constante no art. 3°, §1°, do

Decreto n° 10.024/2019. Confira-se:
§ 1°.
comuns depende de exame predominantemente fatico e 
de natureza tecnica.

E sobre a natureza tecnica da definigao do bem ou

Procuradoria,

218/2020-PRCON/PGDF, assim se posicionou:

0 enquadramento do servigo a ser licitado na 
modalidade pretendida e tarefa de indole tecnica 
(Art. 3°, IX, §1° do Decreto n° 10.024/2019). 
Portanto, cabe a area demandante identificar e

A classificagao de bens e servigos como

servigo Parecer n°estacomo comuns, no
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justificar se os servigos objeto da contratagao 
pretendida sao comuns e possuem padroes de 
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificagoes 
reconhecidas e usuais do mercado, particularmente, 
diante da vedagao contida no artigo 4°, I do 
Decreto n° 10.024/2019.

Nao obstante, ressalte-se a importancia do Termo de 

Referenda para o Pregao Eletronico:
0 Termo de Referenda deve ser elaborado com vistas 
a clara e precisa definigao do objeto a ser 
contratado, vedadas especificagoes que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, limitem 
a competigao, a teor do art. 3°, III, da Lei n° 
10.520/2002.

Assim, o Termo de Referenda deve apresentar o 

seguinte conteudo (art. 3°, XI, do Decreto n° 10.024/2019):

"a) os elementos que embasam a avaliagao do custo pela

administragao publica, a partir dos padroes de desempenho e

qualidade estabelecidos e das condigoes de entrega do objeto,

com as seguintes informagoes:

1. a definigao do objeto contratual e dos metodos para a sua 

execugao, vedadas especificagoes excessivas, irrelevantes ou 

desnecessarias, que limitem ou frustrem a competigao ou a 

realizagao do certame;

2, o valor estimado do objeto da licitagao demonstrado em

planilhas, de acordo com o prego de mercado; e

3. o cronograma fisico-financeiro, se necessario;
b) o criterio de aceitagao do objeto;
c) os deveres do contratado e do contratante;
d) a relagao dos documentos essenciais a verificagao da 

qualificagao tecnica e economico-financeira, se necessaria;
os procedimentos de fiscalizagao e gerenciamento do 

contrato ou da ata de registro de pregos;
f) o prazo para execugao do contrato; e
g) as sangoes previstas de forma objetiva, suficiente e 

clara."

e)

AiiwaOo 4c'om* iftgiul p 
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0 Termo de Referenda deve ser elaborado pelo setor 

requisitante da demanda e aprovado pela autoridade competente, 
conforme exigencia do art. 14, inciso II, do Decreto n° 

10.024/2019.
Em suma, nao ha conexao entre um pregao eletronico 

COM EXCLUSIVIDADE PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA quando a opgao 

pelo certame seja pelo Sigilo do Orgamento e nao possua o 

minimo desejado em lei com exposto alhures, sobretudo, quando 

em razao do valor estimado para tipo de participagao, limitada
a R$ 80.000,00 (oitenta mil reals) ou suas nuances nao se

impedindo livre concorrencia e amplitudefagam presentes, 
concorrencial de maior numero de empresas a ofertar os pregos

Publica,Administragaovantaj osos
necessariamente ser EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA.

Por derradeiro, o art. 3° emana que a licitagao 

quando for de ampla participagao, o edital deve prever a 

concessao de margem de preferencia de ate 10% (dez por cento) 

da melhor proposta valida para a contratagao de microempresas 

e empresas de pequeno porte sediadas em ambito local ou 

regional.

semmars para

§ 1° O beneficio previsto no "caput" deste artigo e
aplicado na cota reservada, situagao em que o prego
adjudicado deve situar-se, no maximo, 10% (dez por
cento) superior ao prego do mesmo objeto adjudicado
na cota principal.
§ 2° Caso a mesma microempresa ou empresa de
pequeno porte seja vencedora dos dois lotes, cota 
principal e reservada, impoe-se o menor prego 
arrematado para os 2 (dois) lotes.
§ 3° A aplicagao do beneficio da margem de
preferencia nao autoriza a contratagao por prego
acima da media de mercado, apurada nos autos da
licitagao.
Art. 4° Nas contratagoes estimadas em valor
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reals), a
Administragao Publica Estadual pode, em relagao aos 
processes licitatorios destinados a aquisigao de 
obras e servigos, exigir dos licitantes a
subcontratagao de microempresa, empresa de pequeno 
porte e sociedades cooperativas sediadas no ambito 
local ou regional.

Noutra senda, o edital de Pregao Eletronico 

foi omisso ao deixar de evidenciar as condigoes e 

peculiaridades para que uma licitagao exclusiva possa
09/2021,
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converter em ample concorrencia, nas formas exigidas 

seja Federal, seja estadual TRATADA COMO EXCEQAO;
na Lei

Art. 6° Os beneficios previstos nos artigos 
anteriores NAP SE APLICAM quando:

nao houver urn minimo de 3 (tres) fornecedores 
competitivos enquadrados no caput do art. 1° desta 
Lei, sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento 
convocatorio;

o tratamento diferenciado e simplificado nao

I

II
for vantajoso para a Administraqao Publica Estadual
ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratado;

- a licitacao for dispensavel ou inexigivel, 
nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei (Federal) n° 
8.666, de 21 de julho de 1993, excetuando-se as 
dispensas previstas nos incisos I e II do art. 24 
da mesma Lei, nas quais a compra deve ser feita de

Lei,

III

1° destaempresas enquadradas no art. 
observando-se o disposto no paragrafo unico deste
artigo;

o tratamento diferenciado e simplificado nao
for capaz de alcangar os objetivos previstos nesta
Lei.
Paragrafo unico. A nao aplicagao da preferencia 
prevista no inciso III do "caput" deste artigo deve 
ser justificada no processo de contratagao.

E tal entendimento e reforgado pela LC 123/2006:

IV

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 
desta Lei Complementar, a administragao publica:
I - devera realizar processo licitatorio destinado 
exclusivamente a participagao de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratagao 
cujo valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reals); (Redagao dada pela Lei Complementar n° 147, 
de 2014)
Art. 49. Nao se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 
desta Lei Complementar quando:
II - nao houver urn minimo de 3 (tres) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigencias 
estabelecidas no instrumento convocatorio;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte nao 
for vantajoso para a administragao publica ou 
representar prejuizo ao conjunto ou complexo do 
objeto a ser contratado;
IV - a licitagao for dispensavel ou inexigivel, nos 
termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas 
pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas 
quais a compra devera ser feita preferencialmente 
de microempresas e empresas de pequeno porte, 
aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

A LC n. 123/2006 estabeleceu prioridade na
contratagao de microempresas e de empresas de pequeno porte 

quando os itens da licitagao nao excedem R$ 80.000,00. A regra 

visa fomentar a participagao de pequenos comerciantes na

Aunado dc Icrm* digiui 
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economia, a exemplo de pequenos produtores de hortifrutis, 

minimercados, diminutas lojas de materials de construgao e 

papelarias.
A lei Estadual usada por analogia, uma vez que o 

Municipio nao regulamentou marco legal licitatorio, apenas 

excepciona dessa regra as situacoes em que nao haja um minimo 

de 3 (tres) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 

regionalmente e capazes de cumprir as exigencias estabelecidas 

no instrumento convocatorio.
Igualmente, a previsao expressa do art. 49 da LC

123/06:
Art. 49. Nao se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 
desta Lei Complementar quando:

nao houver um minimo de 3 (tres) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigencias 
estabelecidas no instrumento convocatorio;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte nao 
for vantajoso para a administragao publica ou 
representar prejuizo ao conjunto ou complexo do 
objeto a ser contratado;
IV - a licitagao for dispensavel ou inexigivel, nos 
termos dos arts. 24 e 25 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas 
pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas 
quais a compra devera ser feita preferencialmente 
de microempresas e empresas de pequeno porte, 
aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

II

E observe que tal premissa sobrescrita na Lei

ementar como na Lei Estadual nao foi considerada no

a “IP1*edital de pregao eletronico 09/2021,

concorrencia.

limitante

A LC n. 123/2006 teve o condao de restringir as 

micro e pequenas e empresas a participagao em itens de 

contratagao cujo valor nao ultrapasse R$ 80.000,00, que e o 

valor do convite. Segundo a referida norma, o tratamento 

diferenciado deve prevalecer desde que existam, no minimo, 3 

(tres) micro e/ou pequenas empresas capacitadas para atender o 

reivindicado pela Administragao Publica 

localizadas em ambito local ou regional.
licitagao,na
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Nesse imbroglio, e questionavel por que excluir a 

possibilidade de atender as premissas e peculiaridades minimas 

para certame vantajoso para Administragao Municipal trazendo 

maior economia para cofres da Administragao Publica?
Qual a dificuldade de compreender os requisites de 

exclusividade e tratamento de diferenciado para Micro e 

Pequena empresa deve atender alguns preceitos da Lei, como a 

divisao em lotes, o percentual minimo, sobretudo o limite 

maximo para exclusividade de Micro e pequena Empresa num 

certame.
Em ultima ratio, com a devida venia, deve a 

Administragao Publica, absolutamente vinculada ao principio da 

Legalidade e respeito aos principios da competitividade e 

economicidade em sentido stricto sensu, devera assegurar no 

certame, a prevalencia da participagao de empresas de qualquer 

porte caso nao haja 03 (tres) licitantes para o certame, 
consoante define o art. 49 da Lei complementar 123/06.

E o que se requer.

$
IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAgAO DE PROPOSTA DE 

PREgOS CONCISA POR AUSENCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS 

PARA COMPOSigAO DOS PREgOS. QUIMERA DO TERMO DE 

REERENCIA E EDITAL. OMISSAO QUE DEVE SER SANADA. 
MUDANgA SIGNIFICATIVA NA ELABORAgAO DOS GUSTOS DA 

PROPOSTA DE PREgOS. NECESSIDADE DE REPUBLICAgAO DO 

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 09/2021.
0 pregao eletronico 09/2021 tern por objeto:

OBJETO: Contratagao de empresa especializada em Prestagao de servigos 
para coleta, transporte, tratamento e destinagao final dos residues 
infectantes de saude, grupos A e E, e quimicos de saude, grupo B do 
Fundo Municipal de Saude de Propria, de acordo com as normas e a 
legislagao atual da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), 
CONAMA (Conselho Nacional de Meio 
Brasileira de Normas Tecnicas) e ANTT (Agencia Nacional de Transporte 
Terrestre), conforme especificagoes e quantitativos constantes no 
Termo de referenda, ANEXO I deste Edital.

Ambiente) e ABNT (Associagao
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Por oportuno, chama atengao mais uma vez para a 

ausencia do planejamento da Administragao Publica no referido 

Edital, que reflate demasiadamente na elaboragao da composigao 

dos pregos, a omissao do termo de referenda demonstrando 

quantos e quais sao os locals no Municlpio de Propria os 

servigos serao prestados trara consequencias futures ante o 

desequilibrio do contrato eis que, aquele que apresentar prego 

o fara as escuras.
Reves do detentor do contrato, atual executor, que 

tem as informagoes privilegiadas de saber: quais, quantos, as 

distancias a serem percorridas e a periodicidade de cada local 
de coleta.

De mais a mais observe quanto a omissao sobrescrita 

afetara na composigao da proposta de pregos e no possivel 

contratado:

EDITAL:

6.6.3. Todos os custos decorrentes da elaboragao e 
apresentagao de propostas serao de responsabilidade 
exclusiva do licitante, nao sendo o Municipio de 
Propria, em nenhum caso, responsavel pelos mesmos. 
0 licitante tambem e o unico responsavel pelas 
transagoes que forem efetuadas em seu 
Sistema Eletronico, 
desconexao.

nome no 
eventualpela suaou

8.5. Na Proposta de Pregos registrada/inserida no 
sistema deverao estar incluidos todos os insumos 
que o compoem, tais como: despesas com mao-de-obra, 
materials, equipamentos, impostos, taxas, fretes, 
descontos e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente 
licitagao.

execugao do objeto destana

24.6.
preparagao e apresentagao de suas propostas e a 
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel 
por esses custos, independentemente da condugao ou 
do resultado do process© licitatorio;

Os licitantes assumem todos os custos de

TERMO DE REFERENCIA:
6.2. A taxa referente ao descarte dos residues de 
servigos de saude, tratados e recolhidos nas 
Unidades deste municipio, sera de responsabilidade 
da Contratada;

MARIA AUNE SOARES 
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6.3. A coleta devera ser realizada nas Unidades de 
Saude vinculadas a Secretaria da Saude de 
Propria/SE;

6.16. A empresa devera garantir a coleta na 
frequencia RELACIONADA neste projeto basico, mesmo 
em casos de situagoes adversas no process© 
operacional da empresa; (GRIFOS NECESSAROS)

deveriaCOMO DESCRITO NOS ITEMS 6.3 E 6.16,Logo,

unidades e coleta de frequencia das coletas esta previstos e 

relacionadas no Projeto Basico.
Enfim, tal informagao resta omissa no Termo de referenda, 

prejudicando exorbitantemente a composigao dos pregos a serem 

apresentados, sobretudo as responsabilidades estabelecidas nos 

demais itens que recaira sobre o licitante.
Naturalmente, um contrato fadado nos remendos aditivados para

as

adequagao das omissbes ora apontadas.

Desta forma, nao resta alternativa que incluir os dados 

omitidos no Termo de Referenda do Edital 09/2021, como as 

Unidades e Frequencia da coleta para composigao dos pregos, 

devendo o respective edital ser republicado, porquanto afeta 

demasiadamente a laboragao da proposta de pregos a serem 

apresentadas.

m IMPOSSIBILIDADE DE AUTOCLAVAGEM DO RESIDUO 

GRUPO B. PROIBigAO EXPRESSA NA RDC 222/2018. MUDANQA 

SIGNIFICATIVA NA ELABORAgAO DOS GUSTOS DA PROPOSTA DE 

PREgOS. NECESSIDADE DE REPUBLICAgAO DO EDITAL DE 

PREGAO ELETRONICO 09/2021.
0 pregao eletronico 09/2021 tem por objeto:

"coleta, transporte, tratamento e destinagao final 
dos residues infectantes de saude, grupos A e E, e 
quimicos de saude, grupo B do Fundo Municipal de 
Saude de Propria, de acordo com as normas e a 
legislagao atual da ANVISA (Agenda Nacional de

i“ 21
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Vigilancia Sanitaria), CONAMA (Conselho Nacional de 
Meio - 
Normas
Transporte Terrestre), conforme especificagoes e 
quantitativos constantes no Termo de referencia, 
ANEXO I deste Edital."

Por oportuno, chama atengao que o objeto ja limita 

em seu escopo a unica fonte de tratamento dos residues das 

varias classes com a autoclavagem, como preve o item 6.5 do 

Termo de referencia, in vebris:

Ambiente) e ABNT (Associagao Brasileira de 
Tecnicas) e ANTT (Agencia Nacional de

6.5. A Contratada devera descartar os residues

tratados por autoclavagem em Aterro Sanitario

Licenciado pelo orgao de Controle Ambiental;

Reves a esse entendimento e determinagao tem-se o 

59 da RDC 222/2018 da Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria que impoe deliberadamente:
art.

Art. 59 Os residuos de medicamentos contendo produtos hormonais e produtos 
antimicrotmmos; citostaticos; antineoplasicos; imunossupressores; digitalicos, 
imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por services assistenciais dc 
saude, farmacias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos, devem 
ser submetidos a tratamento ou dispostos em aterro de residuos perigosos - Classe I.

Logo, o Anexo I da RDC classifica residuos de saude classe
B como :

GRUPOB
Residuos contendo produtos quimicos que apresentam periculosidade a saude piiblica 
ou ao meio ambiente. dependendo de suas caracteristicas de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade. teratogenicidade, 
mutagenicidade e quantidade.

Produtos farmacduticos
Residuos de saneantes. desinfetantes. desinfestantes; residuos contendo metais 

pesados; reagentes p.ira laboratorio, inclusive os recipientes contaminados por estes. 
Efluentes de processadores de imagem (revcladores e fixadores).
Efluentes dos equlpamentos automatizados utilizados em an.discs dinicas.
Demais produtos considerados perigosos: toxicos, corrosivos. inflamaveis e reativos.

E mais, nesse mesmo sentido esta o art. 42 da RDC
222/2018, in verbis:

Art. 42 As embaiagens primarias vazias de medicamentos cujas classes farmaceuticas 
constem no Art. 59 desta Resolugao devem ser descartadas como rejeitos e nao 
precisam de tratamento previo a sua destinagao.

Alias, complementando entendimento alhures reza o
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art. 45 da RDC 222/2018:

Art. 45 A dcstinatao dos medicamentos rccothidob ou apreendidos, objetos de a$6es 
dc fibcalizagao sanitaria, dcve seguir a determina?ao prcvista no Art. 59 desta 
Resolupao.

fsft's mcd^camt’^fos. cu;os classes farmaceuticos cstao listadas no nrtigo 59, devem ser rrofodos 
ou encaminhados para oferro de residues perigosos Classe I.

Destarte, o Legislador do RDC 222/2018, determinou 

que o nivel III de inativagao microbiana: processo fisico ou 

outros processes para a redugao ou eliminagao da carga 

microbiana, tendo como resultado a inativagao de bacterias 

vegetativas, fungos, virus lipofilicos e hidrofilicos, 

parasitas e microbacterias com redugao igual ou maior que 

6LoglO, e inativagao de esporos do B. stearothermophilus ou de 

esporos do B. subtilis com redugao igual ou maior que 4Logl0.
E, exsurge na RDC 222/2018, que residues dos 

servigos de saude do Grupo B sao aqueles contend© produtos 

quimicos que podem apresentar risco a saude publica ou ao meio
caracteristicas deambiente, dependendo

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
de suas

Quantum satis, os residues de saude classe B nao 

podem E nao devem ser tratados por sistema de autoclavagem.
Assim, a guisa dessa tessitura, notavel e 

inescusavel que a mudanga na forma do tratamento dos residues, 
provoca mudanga significativa na proposta final das 

licitantes, id est, havera urn item a mais a ser composto nos 

pregos.
Conjuminado nesse sentido esta o art. 45, paragrafo

unico, da RDC 222/2018: 
Art. 45. (...)

Paragrafo Unico. E resportsabilidade do service providenciar o tratamento previsto no 
Art. 59 desta resolugSo.

O service, de onde foi feito a apreensdo ou recolhimento. devem auor com todos os custos 
envolvidos no tratamento necessario a estes residues.

E a Justificativa no item II do Termo de referenda 

corrobora as alegagoes aduzidas pela impugnante quanto
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inobservancias das normas tecnicas que regem o trato com os 

residuos licitados:
"II - JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade da Contratagao de 
empresa especializada para prestagao de 
servigos de coleta, transporte, tratamento 
(AUTOCLAVAGEM) e destinagao final dos Residuos 
tratados em aterro sanitario de Servigos de 
Saude (GRUPO A/E ) e residuos quimicos (GRUPO 
B) produzidos pelas unidades de saude 
vinculadas a esta Secretaria, em virtude da 
possivel presenga de agentes biologicos que, 
por suas caracteristicas podem apresentar risco 
de infecgao e dos Materiais perfuro cortantes 
ou escarificantes, tais como: Laminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, 
brocas, limas endoddnticas, pontas diamantadas, 
laminas de bisturi, lancetas; tubes capilares; 
micropipetas; laminas e laminulas; espatulas; 
ponteiras de pipetas automaticas e todos os 
utensilios de vidro quebrados no laboratorio 
(pipetas, tubos de coleta sanguinea e placas de 
Petri) e outros similares;
Considerando que os medicamentos nao podem ser 
descartados no lixo comum ou na rede coletora 
de esgoto. Eles contem diversas substancias 
quimicas e podem representar perigo ao meio 
ambiente e as pessoas;
Considerando que o Municipio nao dispoe de mao 
de obra tecnica nem de veiculo especializado 
para esse tipo de servigos."

Enfim, apenas reforga que considera o tratamento de 

autoclavagem para todos os residuos contidos no objeto do 

edital de PE 09/2021 do FMS de Propria.
0 que e deveras urn equivoco e menosprezo com o meio

ambiente sustentavel.
Dessa forma, o Acordao 98/2008 do Plenario do TCU, 

determinou que, em processes licitatorios, esse ampla 

divulgagao as eventuais alteragoes editalicias realizadas apos 

a publicagao do edital, de modo a cumprir rigorosamente os 

ditames da Lei 8.666/93,em especial o seu art. 21, 1°.
E roga o art. 21, 1 da Lei 8666/93:

"Art. 21. (...)
1°. 0 aviso publicado contera indicagao do local em 
que os interessados poderao ler e obter o texto 
integral e todas as informagoes sobre a licitagao" 

Enfim, ainda em total respeito ao principio
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do tempus regict actum, percebe-se no Termo de referenda que 

esse foi elaborado e publicado por meio de norma sem eficacia 

juridica, em razao de sua revogagao id est, so precisa 

observar que os termos do Edital em especial o Termo de 

referencia e Projeto Basico se prendem na RDC 306/2004.
Vejamos excertos do Edital de pregao eletronico

09/2021:
VI - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada devera dispor de veiculo tipo
furgao hermeticamente fechado e adaptado
internamente, seguindo a NBR 12810 da ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Tecnicas);
6.2. A taxa referents ao descarte dos residues
de servigos de saude, tratados e recolhidos nas

seramunicipio, deUnidades deste
responsabilidade da Contratada;
6.3. A coleta devera ser realizada nas Unidades
de Saude vinculadas a Secretaria da Saude de
Propria/SE;
6.4. A Contratada devera proceder a coleta e
transports de acordo com o preconizado na RDC
(Resolugao de Diretoria Colegiada) 306, de
07/12/2004 e qualatualizagdes, asuas
encontra-se disponivel no site da ANVISA;
6.5. A Contratada devera descartar os residues

tratados por autoclavagem em Aterro Sanitario

Licenciado pelo orgao de Controle Ambiental;

A serodia da resolugao 306/2004 que foi REVOGADA 

pela RDC 222/2018, conforme preve os artigos das Disposigoes 

finals e transitorias desta Resolugao da ANVISA.

CAPiTULO VI

DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 92 Fica revogada a Resolugao da Diretoria Colegiada RDC Anvisa n° 306, de 7 de 
dezembro de 2004 , a partir da entrada em vigor desta Resolugao.

Art 93 Fica revogado o item 7 do Anexo 2 da Resolugao da Diretoria Colegiada - RDC n° 
305, de 14 de novembro de 2002.

Art. 94 O descumprimento das disposigoes contidas rvesta Resolugao constitui infragao 
sanitaria, nos termos da Lei n° 6.437. de 20 de agosto de 1977, sem prejuizo das 
responsabilidades civil, admmistrativa e penal cabiveis.

Por todo exposto, requer da r. Pregoeira e sua 

equipe de apoio o recebimento da presente impugnagao dando 

provimento aos pedidos formulados para alterar o edital e
MARIA ALINE SOARES
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realizar sua republicagao em decorrencia das causas apontadas 

que refletiram em mudanga substancial da proposta de pregos 

iniciais do certame.

%

OMISSOES DO EDITAL QUE MERECEM SER TRATADOS.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAQAO PELAS BAMBONAS DA

AUSENCIA DE LICENQA DECONTRATADA. QUALIFICAQAO TECNICA
TRATAMENTO E DISPOSIQAO FINAL.

0 subitem 6.19 do edital preve as obrigagoes da
Contratada o fornecimento de bambonas para descarte segragados 

dos residues: "6.17. Fornecer e manter recipientes no deposit© 

temporario em quantidade suficiente para a demanda, do tipo 

bombonas resistentes, rigidas e estanques, com tampa 

rosqueavel, adequados para o armazenamento dos residues de
servigos de saude, devidamente identificados, conforme 

legislagao vigente, enquanto aguardar transporte para a 

unidade de tratamento."
Todavia,

CONTRATADA", se tern: "6.19. Responsabilidade sobre a guarda e 

manutengao dos materials necessaries a execugao dos servigos."
Ora, se a empresa ira disponibilizar material que 

ficara em ponto fixo nas unidades do Fundo Municipal de Saude, 
nao se justifica a responsabilidade ser da CONTRATADA os casos 

de danos em seus bens, reves e responsabilidade da CONTRATANTE
pagar pelo mau uso dos bens que serao fornecidos pela
CONTRATADA e nao remunerados pelo Municipio de Propria, e 

inteiramente responsabilidade da Administragao o ressarcimento 

pelo bem mal utilizado.

item "RESPONSABILIDADE DAno mesmo

E praxes dos editais do estado de Sergipe requerer 

na qualificagao tecnica a licenga de tratamento e disposigao 

final dos residues.
No entanto, o edital de PE 09/2021, nao faz alusao 

certiddes ferindo os principios do meio ambienteas
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sustentavel e seguranga juridica da contratagao.
E mais, nao requerer as licengas ora levantadas e 

compactuar com a possibilidade de oneragao a Administragao 

Publics pelo mau pagamento, como bem colocado no brocardo 

"quern paga mal, paga duas vezes".
Nao requerer as licengas de tratamento e disposigao final, e 

assegurar que negligencia e danos ao meio ambiente, sem poder 

alegar a posteriori escusa pela ausencia de qualificagao 

tecnica pela incapacidade tecnica do possivel contratado.

✓ \

DOS REQUERIMENTOS:
Ante o exposto, requer-se o recebimento e 

apreciagao de todos os argumentos trazidos na pega 

aclaratoria, a fim de que seja dado provimento a impugnagao 

apresentada ampliando a licitagao para empress de qualquer 

natureza, excluindo a exclusividade para micro e pequena 

empresa e demais retificagoes expostas na presente;
No caso de acolhimento dos fundamentos da presente 

impugnagao, que seja o process© suspense com suspensao da data 

da sessao de recebimento e abertura dos envelopes designados 

para 30/08/2021 as 09h, ate as devidas adequagoes no Edital e 

seus anexos e limites da legislagao vigente e suas alteragbes, 
com posterior republicagao.

Eventualmente, em assim nao entendendo a novel 
pregoeira, requer a reformulagao do Edital, de modo que se 

retifiguem os itens e subitens apontados ou mesmo excluam

ampliando a participagao de empresas seja gual porte se

apresente, publicizagao do prego de referenda do certame, ao

final seja respeitado o percentual de preferencia em 25% para 

exclusividade 

NULIDADE.
tratamento diferenciado, sob pena deno

REQUER-SE, AINDA, adequagao do Edital e seus anexos
trazendo as unidades e freguencia da coleta para escorreita
formulagao de propostas de pregos.
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REQUER-SE, a adequa?ao do edital e seus anexos a 

especificando os tratamentos e descartesRPC 222/2018,
corretos dos residues.

Pugna-se pela republicaqao do Edital, nos termos do
§ 4.°, do artiqo 21, da Lei 8.666/93 e 94 da RPC 222/2018.

Ainda, REQUER-SE a suspensao do certame ate as

respostas em definitive) da presente Impugnagao eis que, 

afetara alem do cerceamento de participagao ampla por empresa 

de qualquer natureza em razao e por forga dos principios da 

legalidade, isonomia e equidade e nao so isso, afetara tambem 

a planilha de pregos do edital que sequer previu as questoes 

do tratamento e descarte final dos residues em local 
devidamente licenciado E, LOCAIS E FREQUENCIA POS RESIPUOS que 

gera o custo consideravel no prego final da proposta de 

pregos.
Por derradeiro, caso nao seja esse o entendimento

de Vossa Senhoria, que seja a presente Impugnagao encaminhada
ao Superior hierarguico para apreciagao da materia.

Nestes temos, pede deferimento.

Aracaju (SE), 26 de agosto de 2021.

\

ral_ /f\A/Torre Empreendimentos Rur e Construgao Ltda.

Assinado de forma digital por 
MARIA ALINE SOARES DE SOUZA 
RIBEIRO
Dados: 2021.08.26 16:31:37 -03'00'
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