
Sexta-feira
2 de Dezembro de 2022
54 - Ano XIV - Nº 4290 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MDHBOEZGODY5NTE2QZLFQJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 - CEP 46900-000 – Fone: (75) 3331-1421/1422 

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         www.seabra.ba.io.org.br  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 

IMPUGNANTE: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA., CNPJ 01.568.077/0011-05, 
IMPUGNADO: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 39/2022 PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SEABRA – BA. 

 

 

 

 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro De Preços para futura e eventual contratação de 

empresa especializada, com a finalidade de coleta, transporte, acondicionamento, 

tratamento térmico e destino final de Resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B e E, e 

a descontaminação de lâmpadas fluorescentes visando atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para execução parcelada durante o 

período de 12 (doze) meses, observados os detalhamentos técnicos e operacionais, 

especificações e condições constantes do Termo de Referência, anexo I do Edital. 

 

 

1.0. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

A previsão legal do instituto da impugnação de instrumento convocatório em processo 

licitatório, está insculpida na Lei 10.520/02 e subsidiariamente na Lei 8.666/93, e em 

semelhantes termos, consigna o item 24.1 do instrumento convocatório ora impugnado 

que: 

“23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.” 

 
A par dos regramentos de admissibilidade acima elencados, em sucinto exame preliminar 

acerca do pedido de impugnação formulado, tem-se que: 

 

1.1 - TEMPESTIVIDADE: A data de abertura da sessão pública do certame, foi 

marcada originalmente para ocorrer às 09:00hs do dia 07/12/2022, na plataforma 
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eletrônica www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”), conforme extrato 

e Edital publicados no Diário Oficial do Município, logo foi protocolada a impugnação em 

02/12/2022, tempestivamente, posto que e atendendo as exigências mínimas  exigido na 

forma do item 23.2., do instrumento convocatório. 

 

1.2 – LEGITIMIDADE: Entende-se que qualquer cidadão ou empresas são partes 

legítimas, por interpretação extensiva da Lei Federal 8.666/93. Para ter legitimidade deve 

haver a identificação do requerente, demonstração dos dados mínimos, como quem são 

os responsáveis pela empresa. No caso em tela, a impugnante anexou apenas à peça 

impugnatória, não anexando Cartão de CNPJ, Contrato Social e cópia dos documentos 

do/s responsáveis, que em tese, pairam dúvidas quanto à legitimidade para impugnar. 

Ainda, em pesquisa do CNPJ no site da Receita Federal, a página não permite ou não dá 

a opção para consulta do Quadro de Sócios e Administradores – QSA, para a constatação 

dos poderes ou da representatividade de KHIARY WALTER CORIOLANO, responsável 

pela assinatura da peça impugnatória. Feito estes registros, embora a falta de juntada de 

documentos basilares a demonstração desta, acolhemos o pleito para análises das 

razões arguidas.  

 

2 – DAS ALEGAÇÕES DA PETICIONANTE 

 

A peticionante apresentou pedido de impugnação do Edital, alegando, em síntese, que: 

“...Da violação à ampla competitividade. Inconstitucional e ilegal exigência de 

inscrição no CRA. Impertinência do objeto licitado e as atividades 
desempenhadas/fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração. Atividade 
sujeita ao CREA. 

No item 3 do termo de referência, além de exigir, no item 3 do termo 
de referência e item 1.12.4.4 do anexo II, inscrições perante o CREA: 
Comprovação da Empresa Licitante possuir em seu Quadro Permanente, na data 
do recebimento dos envelopes de habilitação e proposta comercial, Profissional de 
Nível Superior (Administrador), mediante apresentação de documento 
comprobatório de registro no CRA – Conselho Regional de Administração 
,comprovante de regularidade perante o órgão de classe, certificado de 
responsabilidade técnica e certidão de RCA; Comprovação do registro e 
regularidade da Empresa Licitante no CRA – Conselho Regional de Administração. 
1.12.4.4. Comprovação da Empresa Licitante possuir em seu Quadro Permanente, 
Profissional de Nível Superior (Engenheiro , Ambiental ou Sanitarista), mediante 
apresentação de documento comprobatório do vínculo trabalhista e detentor de 
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atestados fornecidos, por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado 
acompanhado de certidão de acervo técnico – CAT emitida pelo CREA por 
execução  de serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação 
(execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
Resíduos de Serviços de Saúde). 

Contudo, tal exigência, cumulativa, é, além de restritiva à participação 
na licitação, dissociada do próprio objeto licitado, eis que não guarda 
relação com esse objeto. 
Explica-se: 
Esta licitação visa à “REGISTRO DE PREÇOS, visando futura e eventual 
contratação de empresa especializada, com a finalidade de coleta, transporte, 
acondicionamento, tratamento térmico e destino final de Resíduos de serviço de 
saúde dos grupos A, B e E, e a descontaminação de lâmpadas fluorescentes”, que 
constituem atividades de engenharia, conforme, inclusive, é reconhecido pelo 
próprio edital, no seu item 1.12.4.4 do anexo II:  
1.12.4.4. Comprovação da Empresa Licitante possuir em seu Quadro Permanente, 
Profissional de Nível Superior (Engenheiro , Ambiental ou Sanitarista), mediante 
apresentação de documento comprobatório do vínculo trabalhista e detentor de 
atestados fornecidos, por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado 
acompanhado de certidão de acervo técnico – CAT emitida pelo CREA por 
execução de serviços de características semelhantes às do objeto desta licitação 
(execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
Resíduos de Serviços de Saúde).  

Por corroborar com isso é que foi prevista a exigência de inscrição perante o 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), cujos 
profissionais técnicos a ele vinculados atuam nos distintos ramos de engenharia, 
como é o caso dos engenheiros sanitarista, ambiental ou química, cujas 
competências, em suma, foram dispostas na Resolução n. 218/1973, do CONFEA:  
Art. 17 - Compete ao ENGENHEIRO QUÍMICO ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL 
MODALIDADE QUÍMICA:  
I - desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à 
indústria química e petroquímica e de alimentos; produtos químicos; tratamento de 
água e instalações de tratamento de água industrial e de rejeitos industriais; seus 
serviços afins e correlatos.  
Art. 18 - Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA:  
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a 
controle sanitário do ambiente; captação e distribuição de água; tratamento de 
água, esgoto e resíduos; controle de poluição; drenagem; higiene e conforto de 
ambiente; seus serviços afins e correlatos.  
E mais, que o profissional técnico a ser indicado pelas licitantes, para se 
responsabilizar pela execução dos serviços objeto desta licitação, seja exatamente 
“Engenheiro , Ambiental ou Sanitarista” (vide item 1.12.4.4 do anexo II).  
No mesmo sentido (de os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos de saúde caracterizarem-se como atividades de 
engenharia), o Tribunal de Contas dos Municípios das Bahia assim se manifestou, 
no processo TCM nº 20426e19 (doc. 01), em 05/03/2020:  
“In casu”, tendo a Concorrência Pública nº 008/2019 como objeto “a contratação de 
empresa para prestação de serviço de coleta, transporte e tratamento de resíduos 
de serviços de saúde, para atender as necessidades do Município”, não se afigura 
razoável, notadamente em razão da ausência de pertinência entre o objeto e o 
conselho de classe, a exigência de inscrição e registros no Conselho 
Regional de Administração (CRA), não sendo cabível, da mesma forma, a 
exigência de inscrição da empresa e do profissional responsável em 02 (dois) 
conselhos distintos, quais sejam, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
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(CREA) e o Conselho Regional de Química (CRQ), devendo constar do Edital a 
exigência de participação em um ou outro conselho, a depender da finalidade 
precípua da contratação, se de tratamento ou de descarte dos resíduos oriundos da 
Saúde, estando presente, portanto, o “fumus boni juris”. (grifos aditados)  
E continuou o Tribunal de Contas dos Municípios: 
Remanesce, contudo, a irregularidade atinente à obrigatoriedade de registro 
dos atestados técnicos perante o CRA – Conselho Regional de 
Administração, prevista no item 7.6.1 do Edital, abaixo transcrita:  
7.6 - A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 
7.6.1 – Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprovem a prestação dos serviços para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, averbado pelo 
Conselho Regional de Administração;  
A esse respeito, como muito bem pontuado em sede de decisão monocrática, não 
existe nenhuma pertinência entre o objeto licitado e as atividades 
desempenhadas/fiscalizadas pelo Conselho Regional de Administração 
(CRA), não sendo plausível, logicamente, a exigência de registros dos 
atestados das licitantes perante tal órgão de classe.  
Não é factível exigir que empresas que prestam atividades de engenharia 
detenham acervo técnico registrado em Conselho de Classe ao qual não 
possuem vínculo, a exemplo do CRA, OAB, etc.  
Nessa esteira, opina-se pela procedência da irregularidade denunciada, que 
impede o prosseguimento do certame impugnado. (grifou-se)  
Diante disso, veja-se que não só foi fixado que os serviços objeto desta licitação 
referem-se a atividades de engenharia, sujeitas ao CREA, como foi estabelecido 
que licitantes que os prestam não se sujeitam ao CRA, sendo, assim, 
inconstitucional, desproporcional e exorbitante a exigência de inscrição junto 
ao CRA (tanto do profissional técnico responsável, como da licitante).  
Ratificando isso, a Diretoria de Assistência aos Municípios (DAM) da Bahia assim 
se pronunciou no referido processo:  
A exigência de registro no CRA é tema fartamente tratado por este Tribunal, 
prevalecendo o entendimento de que se o objeto a ser contratado não consiste no 
fornecimento de mão de obra, então o Conselho Regional de Administração não é 
competente para fiscalizar essa atividade, de modo que não haveria que se falar na 
necessidade dos licitantes, ao comprovarem sua qualificação técnica, apresentarem 
prova de inscrição no CRA, ou atestados de capacidade técnica registrados no 
mesmo Conselho.  
(…)  
No caso concreto, o objeto da contratação não implica na mera captação e 
fornecimento de mão de obra, tampouco se trata de logística. Dessa forma inexiste 
a necessidade de se exigir dos licitantes a prova de inscrição junto ao CRA, ou 
atestados de capacidade técnica registrados no mencionado Conselho. (grifo 
aposto)  
Diante disso, é evidentemente gritante a inconstitucionalidade e exorbitância, 
desnecessidade da exigência de inscrições perante o CRA por parte das licitantes e 
dos profissionais técnicos, que, por assim ser, finda, primeiro, por ofender o art. 37, 
XXI, da Constituição Federal, o qual determina que nos processos licitatórios sejam 
impostas condições APENAS indispensáveis, a título de qualificação técnica, para 
o cumprimento do objeto licitado; e, como visto, se a inscrição junto ao CRA 
sequer é cabível, quiçá seria indispensável:  
Art. 37 (...)  
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 
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que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. (grifo acrescido)  
Ora, sendo incabível e, logicamente, dispensável, é latente que a exigência de 
inscrição junto ao CRA restringe a competitividade, pois as empresas 
especializadas na prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de RSS, e os respectivos profissionais técnicos, que se 
responsabilizam pela execução de tais serviços, por não terem a obrigatoriedade de 
se inscreverem junto a conselho de classe que NÃO guarda relação com suas 
atividades, consequentemente não têm tal inscrição. 
E tal situação pode, inclusive, até inviabilizar a ocorrência do certame, afinal, se 
inexiste a obrigatoriedade de se inscrever junto a conselho de classe que não 
possui qualquer relação com a atividade, nenhuma licitante deve ter; e se tiver, por 
qual motivo teria?  
Nessa linha é o entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que, 
aliás, proíbe a exigência conjunta, cumulativa de inscrições em conselhos de classe 
distintos,  por caber somente a inscrição perante aquele que se vincular a atividade 
relacionada ao objeto licitado (art. 1º da Lei n. 6.839/1980:  
Quanto ao mérito, nota-se que a irregularidade de maior relevo, a impactar o 
princípio da competitividade, diz respeito à qualificação técnica das licitantes, 
“cuja exigência no edital do certame (itens 7.6.1, 7.6.2 e 7.6.3), é de “que seja 
apresentado registro da empresa no CREA, prova de registro no CRQ e que os 
atestados estejam registrados CRA”.  
Em sendo assim, resta inconteste o seguinte:  
(i) a exigência de inscrição, tanto da licitante quanto do seu profissional técnico, 
perante o CRA; e  
(ii) a impossibilidade de exigir, cumulativamente, inscrição junto a conselhos de 
classes distintos, devendo ser em um ou em outro.  
2.2. Da exigência irregular de apresentação de Laudo de eficiência do 
tratamento de resíduos. Prazo máximo de realização do Laudo contrário à 
Resolução CONAMA 316/02.  
O edital, no item 1.12.4.9, o qual traz as exigências de qualificação técnica, exige a 
apresentação de Laudo de eficiência do tratamento de resíduos emitido por órgão 
externo com prazo máximo de 30 dias, como pode ser observado:  
1.12.4.9. Laudos de eficiência do tratamento de resíduos (sendo este emitido por 
órgão externo, com prazo máximo de 30 dias.).  
Ocorre, il. Pregoeiro, que o prazo máximo estipulado pelo edital é contrário à 
legislação do CONAMA, a qual regula os testes de queima. De acordo com a 
Resolução CONAMA 316 de 29/10/2002, o laudo de eficiência do tratamento de 
resíduos, com o teste de queima, deve ter um prazo máximo de 6 meses: 
Art. 29. A primeira verificação do cumprimento aos Limites Máximos de Emissão 
será realizada em plena capacidade de operação e deve necessariamente preceder 
à expedição da Licença de Operação (LO), que por sua vez não poderá ultrapassar 
os seis meses do início da partida da unidade.  
Parágrafo único. A realização de teste de queima é obrigatória por ocasião do 
licenciamento, renovação de licença, além de toda e qualquer modificação das 
condições operacionais.  
É expressa disposição de Lei que, em se tratando de verificação do cumprimento 
aos Limites Máximos de Emissão, o prazo máximo deve ser de seis meses do início 
da partida da unidade e não de 30 dias.  
É gritante, douto Pregoeiro, o fato de o item 1.12.4.9 do edital ser contrário à 
legislação, como, por exemplo é à Resolução CONAMA 316/2002, ensejando, por 
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isso, a necessidade de retificação do instrumento convocatório, para que seja 
retificado o item 1.12.4.9 do edital, a fim de permitir a apresentação de laudo 
de eficiência do tratamento de resíduos com prazo máximo de 6 meses e não 
de 30 dias, como prevê o edital.  
3. DOS REQUERIMENTOS  
Diante de todo o explanado, requer-se que o Sr. Pregoeiro se digne a receber esta 
impugnação e, ao julgá-la, acate-a integralmente para que o edital seja 
modificado no ponto apresentado acima, haja vista os fundamentos neles 
expostos. 
Termos em que pede e espera deferimento.  

Simões Filho, 22 de novembro de 2022.” (Grifos do Original) 
 
Em sínteses, requer a impugnante sejam suprimidas as exigências do Item 3 

(Qualificação Técnica) do Anexo I (Termo de Referência), o qual exige a Comprovação 

da Empresa Licitante possuir em seu Quadro Permanente, na data do recebimento 

dos envelopes de habilitação e proposta comercial, Profissional de Nível Superior 

(Administrador), mediante apresentação de documento comprobatório de registro 

no CRA – Conselho Regional de Administração, comprovante de regularidade 

perante o órgão de classe, certificado de responsabilidade técnica e certidão de 

RCA; Comprovação do registro e regularidade da Empresa Licitante no CRA – 

Conselho Regional de Administração. E, ainda, sejam alteradas as disposições do item 

1.12.4.9 (Laudos de eficiência do tratamento de resíduos (sendo este emitido por órgão 

externo, com prazo máximo de 30 dias), com estipulação deste prazo para até 06 (seis) 

meses. 

 

Vistos e relatado, passo à analises da impugnação. 

 

3 – DA ANÁLISE DOS PEDIDOS 

 

Quanto aos pontos atacados, merece registrar que o Pregão Eletrônico Nº 039/2022 se 

processa na forma eletrônica, na Plataforma BLL, no link eletrônico www.bllcompras.com 

(www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”), e que, deveria também, ser apresentada na 

plataforma, contudo, enviada somente por e-mail, fato que após o recebimento, faremos 

juntada aos autos com a publicação da peça impugnatória e decisão no Diário Oficial do 

Município, para conhecimento dos interessados. 
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Como transcrito, os ponto atacado requer seja excluídas a exigência de registro da 

empresa e do profissional no Conselho Regional de Administração – CRA, de que trata o 

Item 3 (Qualificação Técnica) do Anexo I (Termo de Referência), do Edital do PE 

039/2022, e item 1.12.4.17. 

 

O item 1.12.4.9 do Edital do PE SRP 039/2022, o qual o impugnante afirma que “o prazo 

máximo estipulado pelo edital é contrário à legislação”, Resolução CONAMA 316 de 

29/10/2002, em que “o laudo de eficiência do tratamento de resíduos, com o teste de 

queima, deve ter um prazo máximo de 6 meses”. 

 

A despeito, vejamos as disposições do Art. 29 da Resolução CONAMA 316 de 

29/10/2002: 

“Art. 29. A primeira verificação do cumprimento aos Limites Máximos de 
Emissão será realizada em plena capacidade de operação e deve 
necessariamente preceder à expedição da Licença de Operação (LO), que por sua 
vez não poderá ultrapassar os seis meses do início da partida da unidade.  
Parágrafo único. A realização de teste de queima é obrigatória por ocasião do 
licenciamento, renovação de licença, além de toda e qualquer modificação 
das condições operacionais.” 

 
 
Observa-se de modo cristalino e inequívoco, que não há qualquer relação entre o 

dispositivo do Art. 29 da Resolução CONAMA 316 de 29/10/2002, com a exigência do 

item 1.12.4.9 do Edital.  

 

A exigência do referido item é de que a licitante apresente LAUDOS DE EFICIÊNCIA DO 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS, sendo estes emitidos emitido por órgão externo, com 

prazo máximo de 30 dias. Isto é, que ela tenha atestados de capacidade técnica de que 

emitidas com prazo máximo de trinta dias. 

 

Já as disposições do Art. 29 da Resolução CONAMA 316/2002, trata da verificação de 

cumprimento da emissão de poluentes, por meio de testes necessários e 

liberação/expedição de Licença de Operação (LO), que não poderão ultrapassar 06 (seis) 
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meses do inicio da partida da unidade. 

 

Logo, diante o exposto, não merece razões a impugnação ao item 1.12.4.9 do Edital, por 

não ferir qualquer normativa legal, muito menos ir de encontro ao dispositivo que utilizou 

para embasar os questionamentos.  

 

 

Merece também trazer a baile que o objeto atacado, isto é, da exigência de registro da 

empresa e do profissional no Conselho Regional de Administração – CRA, e da alteração 

do item 1.12.4.17, foi também objeto de requerimento da impugnação apresentada pela 

impugnante em 22/11/2022, os quais dado provimento parcial e suprimidos do 

instrumento convocatório (exigência do CRA), com  e alterações do edital, nos termos da 

publicação no Diário Oficial do Município – D.O.M, na página eletrônica 

https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, Edição 4282 de 25/11/2022.. 

 

Ocorre que, embora tenha sido retiradas as exigências do rol de habilitação, o mesmo 

texto era repetitivo no Termo de Referência, que não foram observados e sendo mantidos 

no termo de referência em contraposição as exigências de habilitação. 

 

Nestes termos, colhe-se o despacho exarados da referida publicação para proceder as 

correções editalícias (exclusão da exigência do CRA), sem a necessidade de análises do 

mérito, haja vista, decisão prolatada. 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa STERICYCLE GESTÃO 

AMBIENTAL LTDA., CNPJ 01.568.077/0011-05, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO 

PARCIAL, com a supressão da exigência de registro da empresa e do profissional no 

Conselho Regional de Administração – CRA, constante do item 3.1 do Termo de 

referência, mantendo-se, sem alterações, o item 1.12.4.9 do edital ora impugnado. 
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As alterações e correções promovidas no edital não importam na reformulação de 

proposta, mantendo-se, nestes termos, inalteradas as datas da realização do certame, 

isto é: 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 14/11/2022 às 08h00min do 
dia 07/12/2022. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  das 08h05min às 08h29min do dia 07/12/2022.  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 07/12/2022. 
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”) 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 

Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no Diário Oficial do Município de 

Seabra – BA., na página eletrônica https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, e 

disponibilizada no portal eletrônico onde ocorre a licitação (www.bllcompras.com 

(www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”)), para ciência e conhecimento dos interessados, 

na forma da Lei. 

 

Seabra/BA, 02 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Enilson Lázaro Vieira 

Pregoeiro 


