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Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães publica: 

 Julgamento De Impugnação Ao Edital - Pregão Presencial Nº
026/2021 - Objeto: 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
descontaminação de lâmpadas fluorescentes, visando atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Luís
Eduardo Magalhães/BA.



JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 

OBJETO: 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 descontaminação de lâmpadas fluorescentes, 
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 
Luís Eduardo Magalhães/BA. 

IMPUGNANTE: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

No dia 20/04/2021 foi dada entrada, no Protocolo da Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães, na impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 026/2021 em 
epígrafe, portanto no prazo legal, tempestivamente. 

DOS FATOS 

Insurge-se a Impugnante STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, alegando 
irregularidades no edital do Pregão Presencial nº 026/2021, em especial quanto à 
vedação de subcontratação parcial do objeto, documentação de qualificação técnica e 
descrição satisfatória das atividades que serão desenvolvidas. 

DAS ALEGAÇÕES 

A Impugnante alega, de plano, que o edital da licitação contém irregularidades que 
impedem o regular processamento da licitação, apresentando os seus pontos de vista 
acerca das supostas falhas. 

No desenvolvimento da sua narrativa, apresenta os seguintes entendimentos: 
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a) o edital da licitação não deveria vedar a possibilidade de subcontratação parcial do 
objeto, uma vez que são ínfimas as empresas que prestam todas as etapas dos 
respectivos serviços;  
 
 

b) inúmeras são as atividades do objeto licitado, algumas das quais poderiam ser 
executadas por subcontratadas, sem interferir ou prejudicar a segurança da 
contratação, tal como: a hipótese de terceirizar a descontaminação de lâmpadas 
fluorescentes; 
 

c) o edital exige, de forma equivocada, que os licitantes e responsáveis técnicos 
possuam registro no Conselho Regional de Administração – CRA, quando na verdade 
as atividades dizem respeito à área de engenharia; 
 

d) o edital deixou de exigir documentação hábil que ateste que a capacidade técnico-
operacional da empresa, compatível em quantidade, prazos e características com o 
objeto licitado e que indique as parcelas de maior relevância; 
 
e) o Termo de Referência é silente quanto a especificações de suma importância para 
delimitação do objeto, a exemplo da não indicação da frequência (se diária, semanal, 
quinzenal ou outra), bem como os locais de prestação dos serviços. 
 
Ao final, a Impugnante requer o recebimento e respectivo julgamento pela procedência 
da impugnação “para que o edital seja modificado no ponto apresentado acima, haja 
vista os fundamentos neles expostos”. 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Em primeiro lugar, deve ser esclarecido à Impugnante que a elaboração do termo de 
referência compete única e exclusivamente à unidade administrativa interessada na 
contratação, no caso a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Dessa forma, uma vez recebida a impugnação, o Pregoeiro, através da C.I. CPL nº 
039/2021, encaminhou o pleito para a referida Secretaria com o intuito de que fossem 
avaliados os questionamentos da Impugnante. 
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Após análise do material, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da C.I. nº 
162/2021, se manifestou sobre os questionamentos, conforme segue abaixo transcrito: 
 

1) DA SUPOSTA NECESSIDADE DE 
SUBCONTRATAÇÃO DE PARTE DO OBJETO 
LICITADO 
 
A Impugnante defende a possibilidade de subcontratação 
no presente certame, em especial no que diz respeito à 
etapa de descontaminação de lâmpadas fluorescentes, sob 
a alegação de que tal permissão “não interfeririam, 
tampouco prejudicariam a segurança da contratação”, bem 
como porque no seu entendimento a sua execução “não 
demanda maiores cuidados.” 
 
No entanto, o entendimento jurisprudencial é firme no 
sentido de que só é admitida a subcontratação quando não 
se mostrar viável sob a ótica técnico-econômica a execução 
integral do objeto por parte da contratada. Ou seja, a 
subcontratação apenas deve ser admitida em regime de 
exceção:  
 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. MUNICÍPIO DE 
ITABI/SE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. ATOS 
PRATICADOS EM INOBSERVÂNCIA A NORMAS DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO 
EX-PREFEITO. AUDIÊNCIA. RAZÕES DE 
JUSTIFICATIVA INSUFICIENTES PARA ELIDIR A 
TOTALIDADE DAS OCORRÊNCIAS. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. 
ARQUIVAMENTO. 
1. A subcontratação é regra de exceção, somente admitida 
quando não se mostrar viável sob a ótica técnica e/ou 
econômica a execução integral do objeto por parte da 
contratada, e desde que mediante autorização formal do 
ente contratante. 
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2. A subcontratação do objeto em sua inteireza não 
encontra amparo nas normas que 
disciplinam os contratos administrativos. (...)  (Acórdão 
1.151/2011- 2ª Câmara e Acórdão 3.378/2012-Plenário) 
 
Contudo, sob esse aspecto, a Impugnante não demonstrou 
a essencialidade da subcontratação para o caso em tela, 
muito menos apresentou que as regras do edital tornaram 
inviável a execução do objeto sob a ótica técnico-
econômica. 
 
Nesse diapasão, no Acórdão TCU nº 2002/2005 – Plenário, 
o Ministro Relator consignou em seu voto que a 
subcontratação deve ser adotada unicamente quando 
necessária para garantir a execução do contrato e desde 
que não atente contra os princípios constitucionais 
inerentes ao processo licitatório, e nem ofenda outros 
princípios relacionados às licitações, notadamente o da 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 
(art. 3º, Lei nº 8.666/93). (Licitações e Contratos: 
Orientações e Jurisprudência do TCU 4. ed. Brasília: TCU, 
2010) 
 
Não obstante, cabe à Administração o juízo de 
conveniência, oportunidade, análise da possibilidade 
técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratação. 
Sob esse aspecto, justifica-se a vedação da subcontratação 
no fato de não restar demonstrado que a inclusão do 
serviço de descontaminação de lâmpadas fluorescentes 
tornou inviável a execução do objeto sob a ótica técnico-
econômica. 
 
 
 Com efeito, a análise acerca da possibilidade (ou não) de 
subcontratação parcial do objeto licitado limita-se aos 
serviços que possuem caráter secundário na contratação, o 
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que – ao revés do sustentado pela Impugnante – não é o 
caso dos autos.  
 
Em verdade, o serviço de descontaminação de lâmpadas 
fluorescentes possui natureza essencial dentro do objeto 
licitado, consistindo em objeto específico do ato 
convocatório, que está sujeito ao licenciamento ambiental. 
 
Diferentemente do defendido pela Impugnante, as 
lâmpadas fluorescentes possuem chumbo e mercúrio em 
sua composição, razão pela qual o descarte destas deve ser 
feito com cuidados redobrados, consoante NBR 1004. Elas 
são consideradas resíduos perigosos, devendo ser 
descartadas em locais especializados para resíduos 
mercuriais. Além de problemas à saúde (de ordem 
pulmonar e neurológica), o descarte incorreto destes 
objetos pode causar grave dano ao meio ambiente. 
 
A descontaminação das lâmpadas fluorescentes é um 
processo complexo, composto por algumas fases, que tem 
o objetivo de separar os seus compostos e, no fim, 
recuperar o mercúrio em seu estado líquido elementar. Ele 
requer equipamento e local especializado para que não 
haja fuga de vapores e, por consequência, contaminação do 
meio ambiente e de pessoas. Assim, diante da sua 
importância, compõe o núcleo principal dos serviços 
licitados.  
 
Diante do exposto, nega-se provimento à impugnação 
neste ponto.  
 
2) DA EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CRA.  
 
Segundo sustentado pela Impugnante, a exigência 
editalícia quanto à apresentação de inscrições da licitante e 
seu responsável técnico perante o CREA e o CRA restringe 
a participação no certame e está dissociada de seu objeto.  
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A insurgência da Impugnante merece acolhimento neste 
ponto, haja vista que – de fato – o objeto licitado não 
consiste no fornecimento de mão de obra, razão pela qual 
dispensa-se a fiscalização da execução do contrato pelo 
CRA, mantendo-se a exigência relativa ao CREA, 
consoante entendimento firmado pelo Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia.  
 
3) DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO 
DA DEVIDA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS 
LICITANTES.  
 
Aduz a Impugnante omissão do edital quanto à exigência 
de documentos indispensáveis para a contratação. No 
entanto, suas razões foram apresentadas de forma 
inequivocamente genérica, limitando-se à transcrição do 
art. 30 da Lei 8.666/96.  
 
Com efeito, a concorrente sequer apresentou de forma 
específica quais seriam os documentos reputados como 
essenciais que não constariam no ato convocatório.  
 
Da análise do edital, verifica-se o absoluto atendimento às 
disposições contidas na Lei 8.666/93, notadamente o artigo 
retro, constando em seu conteúdo exigência precisa quanto 
à comprovação de capacidade jurídica, técnica-
operacional, trabalhista e econômico-financeira, 
necessárias para a escolha de empresa plenamente apta a 
executar o contrato de forma lícita e a contento. Nega-se 
provimento a impugnação neste ponto.  
 
3.1) DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL COM O 
OBJETO LICITADO.  
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Defende a Impugnante que para fins de comprovação de 
capacidade técnica dos licitantes deve estar atrelada a 
demonstração de prévia prestação de serviços em 
quantitativo correspondente a 50% do total da licitação.  
 
Nesse ponto, cumpre esclarecer que o entendimento do 
TCU é pela possibilidade da formulação de exigência de 
parcelas de relevância, sem, contudo, obrigar os órgãos 
públicos a lançarem mão desse expediente. 
 
Por entender que a qualificação técnica exigida no edital se 
mostra suficiente, nega-se provimento à impugnação neste 
ponto.  
 
3.2) DA SUPOSTA AUSÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES 
NECESSÁRIAS À PRECIFICAÇÃO.  
 
 A Licitante aduz omissão do Termo de Referência quanto 
a especificações necessárias à delimitação do objeto 
licitado, tais como a frequência e locais de prestação do 
serviço.  
 
No entanto, diferentemente do alegado, o item “7.2. 
COLETA E TRANSPORTE EXTERNO” e subitens “7.2.1” 
e “7.2.2” do termo de referência prevê a periodicidade dos 
serviços a serem prestados pela licitante vencedora. 
 
Outrossim, diferente do quanto alegada pela impugnante, 
a forma como previsto no ato convocatório não impede a 
precificação pela licitante, especialmente porque o Edital 
previu a quantidade de bombonas a ser coleta no prazo de 
12 meses, bem como especificou a unidade de medida de 
01 (uma) bombona, qual seja, 200L (duzentos litros). 

 
Por tudo o quanto aqui exposto, observa-se que o edital do certame carece de mera 
supressão de documento, sem afetar formulação de propostas.  
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DA DECISÃO 
 
Assim, tendo como base os preceitos estabelecidos pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, bem como a doutrina e jurisprudência existentes acerca da matéria trazida 
à discussão, este Pregoeiro, resolve: 

 
Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação, 
interposta pela STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA, 
suprimindo apenas a exigência fixada no item, 9.2.3.15 edital do Pregão 
Presencial nº 026/2021, de acordo com os parâmetros apresentados 
formalmente pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Luís Eduardo Magalhães/BA, 22 de abril de 2021. 

 
 
 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA 
Pregoeiro Oficial – Decreto nº 027/2021. 

Washington 
Alves da 
Silva Oliveira 
0497350955
8

Assinado de 
forma digital por 
Washington Alves 
da Silva Oliveira 
04973509558 
Dados: 2021.04.22 
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