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RESPOSTAS À IMPUGNAÇÕES 

 

 

 

LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 

 

 

 

Trata-se de impugnações apresentadas pelas empresas VITALIZZA 

SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA – ME e ECO SUL USINA DE RECICLAGEM 

LTDA, interposta contra o Pregão eletrônico nº. 039/2022, cujo objeto trata-se da 

Contratação de empresa para prestação de serviço de destinação final de resíduos 

de construção civil e demolição (CLASSE II B) e resíduos volumosos não perigosos 

(CLASSE II A – bagulhos, podas, cocos, restos de capina e afins, exceto resíduos 

domiciliares) para o Município Piúma/ES. 

Inicialmente verifica-se que as peças impugnatórias são tempestivas. 

Sem maiores delongas, vamos às respostas ponto a ponto. 

 

DO MÉRITO 

 

VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA - ME 

- Correção da descrição do objeto 
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No que diz respeito a descrição e classificação dos resíduos contidos no edital, a 

impugnante requer que o mesmo seja alterado, sendo item único e sem divisão em 

classes. 

O Setor Técnico da secretaria de Obras e Serviços se manifestou da seguinte forma: 

“Observada a legislação citada, especialmente os termos da Norma ABNT 

10.004/2004, seja o objeto da licitação corrigido para Contratação de empresa para 

prestação de serviço de destinação final de resíduos não-perigosos Classe II 

(entulhos, resíduos volumosos, restos e capina, podas e afins, exceto resíduos 

domiciliares) como item único, e não divido em classes” – Pautados na manifestação 

da secretaria de Meio Ambiente e em nova análise a todo o ciclo de coleta e 

transporte, observa-se que o município não realiza, até a presente data, a triagem dos 

materiais, compelindo o setor acolher a alegação. 

 

- Instalação provisória para recebimento dos resíduos 

A Impugnante requer a retirada da possibilidade de uma “instalação provisória” para 

recebimento dos resíduos alegando que tal previsão revela-se absolutamente 

imprópria e ilegal, em total descompasso com a Lei nº12.305, bem como a resolução 

CONAMA 307 e a normas ABNT 15.113, 15.114 e 15.115.  

O setor técnico reconhece o equívoco praticado no Termo de Referência do edital 

publicado, e já corrigiu o documento técnico cuja republicação do edital não apresenta 

mais o termo “área provisória” adequando para área de transbordo. 

 

- Exigência de cadastro no IBAMA e SINIR na fase de habilitação 

A impugnante requer que sejam exigidos, na fase de habilitação, e conforme 

impositivo legal, os respectivos cadastros no IBAMA e no SINIR  
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o setor técnico reporta-se a manifestação da Procuradoria Jurídica juntada às fls. 162 

– verso em que discorre que  

“Exigir tais cadastros na fase de habilitação somente seria possível caso 
houvesse alguma legislação que o exigissem, ademais, mesmo se houvesse 
alguma previsão legal, o rol estabelecido pelo art.30 representa apenas um 
limite de documentos a serem obedecidos, ou seja, a administração pública 
não pode exigir na fase habilitatória nenhum documento além dos 
mencionados no referido dispositivo legal, porém, dentro da necessidade 
pública, e devidamente justificado, pode a licitação deixar de exigir a 
apresentação de algum dos documentos ali mencionados. 
Portanto, mesmo que exista alguma norma impondo os referidos cadastros, 
pode a administração pública deixar de exigir tal apresentação na fase de 
habilitação, tomando como base as necessidades e peculiaridades do 
certame, uma vez que o rol do art. 30 não é impositivo.” 

Além do apontamento da Procuradoria, a Secretaria de Meio Ambiente também 

se manifesta que  

“Assim como os cadastros supracitados, existem uma série de outros 
cadastros, autorizações e licenças ambientais que podem ser exigidas nas 
esferas federal, estadual e municipal a depender das atividades e das 
peculiaridades de cada empresa. 
[...] Dada a vasta gama de documentos possíveis de serem exigidos pelas 
legislações vigentes, e considerando o estabelecido no Decreto Municipal 
nº2.269, de 05 de julho de 2021, art. 24, no ato da emissão da licença 
ambiental do Município de Piúma, duas condicionantes administrativas 
padrões são: 
“Esta licença não inibe ou restringe a ação de demais órgãos e instituições 
fiscalizadoras e não desobriga a empresa de obter autorizações, anuências, 
laudos, certidões, certificados ou outros previstos na legislação vigente.” 
“Manter em arquivo, nas dependências da empresa, para consulta desta 
SEMMA sempre que necessárias documentações comprobatórias 
(certificados, manifestos de empresas receptoras, notas fiscais de venda e 
recibos de doação, destinação final, todos devidamente assinados pelo 
recebedor) de movimentação e destinação dos resíduos sólidos.”” 

 
Diante do exposto e não identificando obrigação de exigência dos cadastros 

mencionados, opinamos pelo não acatamento da solicitação. 

 

- Especificação e tipo de balança 

A Impugnante alega que o termo de referência não especifica adequadamente o tipo 

de balança a ser utilizado na recepção dos resíduos, e a ausência de tal especificação 
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não poderia ser mais impropria, pois influirá diretamente na medição do serviço 

prestado e que a balança rodoviária é o mais importante, pois todo processo depende 

dela, bem como requer que seja exigida balança rodoviária fixa composta por células 

de carga, com base na importância deste equipamento para a correta medição do 

serviço a ser prestado, e conforme disposto na portaria INMETRO 236 de 22 de 

dezembro de 1994. 

A equipe técnica se manifestou da seguinte forma: “Em consulta à referida Portaria do 

INMETRO não foi possível identificar a obrigatoriedade da descrição mencionada. Em 

consulta a demais contratações realizadas por órgãos públicos identificamos que há 

exigência de balança rodoviária, alteração que será promovida no Termo de 

Referência”. 

 

ECO SUL USINA DE RECICLAGEM LTDA 

- Possibilidade de acervo técnico parcial 

Quanto a previsão editalícia de não aceitação de atestados e/ou acervos parciais, a 

Impugnante alega que é plenamente possível se exigir do contratante a emissão de 

CAT dos serviços concluídos, desde que atendidos os dados mínimos exigidos no 

anexo IV da Resolução nº 1025 da CONFEA e que ver como empecilho a 

apresentação de acervo técnico parcial. 

Acerca da não aceitação dos acervos parciais, necessário transcrevermos o 

entendimento exarado pelo Tribunal de Contas do Espirito Santo – TCE ES: 

 

II.1. Do não aceite de acervos parciais. 

Verificou-se que em todos os editais de Concorrências Públicas suscitados pela 
representante neste processo (06/2020,07/2020,08/2020 e 09/2020), encontra-se 
expressa a vedação de atestados e/ou certidões de acervos parciais, referente a obras e 
/ ou serviços em andamento, para fins de comprovação da Capacidade técnico-
operacional e da Capacidade técnico-profissional. 

Como exemplo, segue o edital da Concorrência Pública n° 006/2020: 
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8.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.3.1-Capacidade técnico-operacional:(...) 

b.5) Não serão aceitos atestados e/ ou Certidões de Acervos parciais, 
referente a obras em andamento. (destacamos) 8.3.2 - Capacidade técnico-
profissional.(..) 

b.6) Não serão aceitos atestados e/ ou Certidões de Acervos parciais, 
referente a obras e/ ou serviços em andamento. (destacamos) 

Porém, em sentido contrário do que alegou a representante, a SEDURB afirmou que todas 
as vedações destacadas acima se fundamentam em recomendações da Procuradoria-
Geral do Estado, consolidadas em seu "Guia de Boas Práticas sobre Qualificação 
Técnica”, conforme demonstrado abaixo: 

6-DO CONTEÚDO MÍNIMO DOS ATESTADOS, AS LIMITAÇÕES DE 
TEMPO, ÉPOCA OULOCAIS E O TEMPO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUOS 

6.1 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS É usual encontrar editais de licitação 
explicitando o conteúdo mínimo que deve constar dos atestados de 
capacidade técnica, por exemplo, data de início e término dos serviços, local 
de execução, nome das partes, especificações técnicas dos serviços e os 
quantitativos executados, e informação sobre o bom desempenho do 
contrato. Essas previsões são legítimas e, possivelmente, levam a maior 
eficiência no processo de licitação, mas deve-se evitar a inabilitação de 
licitantes por falhas formais de menor relevância nos documentos 
apresentados, ainda que não se acomodem perfeitamente com o texto 
sugerido no instrumento convocatório. Além disso, pode ser relevante constar 
do edital que não serão aceitos atestados referentes a obras ou serviços em 
andamento (não concluídos) ou, ainda, serviços executados por período de 
tempo insuficiente no caso de serviços com dedicação exclusiva de mão de 
obra (em geral, mínimo de 12 meses). Assim, estará explícito que não será 
considerada comprovada a experiência anterior não adquirida definitiva e 
completamente, por isso não compatível com o objeto licitado. (destacamos) 

[..] 

6.2-EXEMPLOS DE REDAÇÃO 

[..] 

Exemplo de cláusula de não admissibilidade de serviços em andamento: 3.7 
- Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes 
a obras ou serviços exigidos na qualificação técnica em andamento. 
(destacamos) 

Posto isso, concluiu a unidade técnica que a cláusula editalícia não se mostra irregular, 
como bem explicado na Instrução Técnica Conclusiva 00789/2021: 

Entendemos que a cláusula editalícia não é irregular, como defendido pelos 
gestores notificados, e cremos poder ter havido um problema de interpretação 
de seu conteúdo. A nosso sentir, o que se busca evitar é a apresentação de 
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atestados que não sejam de serviços perfeitamente concluídos, ainda que 
suas parcelas formadoras já estejam. Explica-se. Para o caso em debate, 
necessidade de qualificação técnica, profissional e operacional, foi 
estabelecida em relação ao serviço "Fornecimento e assentamento de rede 
em bueiro celular de concreto", assim, apenas a escavação e o fornecimento 
do material não serviriam para comprovar sua perfeita execução, ainda que 
fossem etapas necessárias. Apenas o serviço concluso e, portanto, alvo da 
emissão de atestado conforme o artigo 30, g 1°, da Lei n°. 8.666/93, serviria 
para efeito de comprovação de qualificação técnica. Assim, em nosso 
entender, dizer-se serviço concluso é diverso de se dizer contrato concluso, 
que é como possivelmente entendeu o representante. Deste modo, parcelas 
conclusas de um serviço maior, como trechos de assentamento do bueiro 
celular em concreto, poderiam ser apresentadas como forma de se 
comprovar a qualificação técnica, não havendo, em nossa interpretação da 
cláusula editalícia, motivo para sua não aceitação. 

Portanto, em acolhimento aos entendimentos técnico ministeriais, entendo pela 
improcedência deste item da representação, tendo em vista a ausência de configuração 
de indicativo de irregularidade, com base nos elementos contidos nos autos. (TCE-ES - 
Acórdão 00745/2021-1 - Plenário) 

 

Assim, resta demonstrado que a não aceitação de acervos parciais não se torna 
irregular, trazendo maior segurança para Administração Pública no momento da 
contratação. 

A Procuradoria Jurídica deste Município, baseada no entendimento expresso no 
julgado acima colacionado, opina pela manutenção da minuta nos termos propostos, 
mantendo a não aceitação de acervos parciais. 

 

 

- Denominação de empresa vencedor no momento da proposta 

A impugnante alega que o edital cometeu um equivoco de nomenclatura da clausula 

12.1. no que se refere a expressão “empresa vencedora” requer que seja alterada 

para empresa arrematante, para não haver interpretação equivocada. 

Cabe esclarecer que nesta fase da licitação já temos a empresa vencedora, porém, 

não habilitada. Para que não haja nenhuma interpretação equivocada o item 12.1 do 

edital será alterado para empresa arrematante. 
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- Inabilitação em razão do mesmo responsável técnico  

A impugnante solicita esclarecimento acerca de duas ou mais empresas 

apresentarem dois ou mais responsáveis técnicos e somente um deles for comum 

entre elas se isso afastaria a inabilitação. 

Se for excluir o responsável técnico em duplicidade, aquele serviço ficaria 

descoberto, ou seja, sem apresentar responsável técnico para aquele serviço 

especifico o que inabilitaria a empresa de qualquer forma. 

 

 

- Meio de informação da declaração de vencedor 

 

A Impugnante solicita esclarecimentos acerca do meio de comunicação das licitantes 

participantes de que será declarado vencedor, bem como quanto ao prazo mínimo 

entre o interregno de tempo entre está comunicação e a declaração do vencedor. 

Todas as comunicações e convocação dos licitantes ocorrerá sempre via sistema do 

pregão eletrônico, conforme estabelecido no instrumento convocatório. 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

O edital prevê que declarado o vencedor será concedido o prazo mínimo de 30 

minutos para que qualquer licitante manifeste sua intenção de recorrer. 

Importante esclarecer que o instrumento convocatório observa o decreto 10.024/2019, 

que regulamenta o pregão eletrônico, onde dispõe em seu art. 44 que “declarado o 

vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de 

forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.” 
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- Esclarecimento quanto ao tipo de lote 

O edital prevê que a licitação é por menor preço global, lote único com dois itens, 
conforme pode ser observado no anexo I-C 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.  

 
ESTIMAD

A 

VALOR  
UNITÁRIO 
ESTIMAD

O 

VALOR 
TOTAL 
ESTIMA

DO 

01 0572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS CLASSE II B, contratação de empresa para prestação de 
serviços de destinação final de resíduos de construção civil e demolição 
classe II b para o município de Piúma/ES. 
 

T 12.600,00 51,50 
 

648.900,
00 

02 0571 -  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS CLASSE II A,  contratação de empresa para prestação de 
serviços de destinação final de resíduos volumosos não perigosos de 
classe II a (bagulhos, podas, cocos, resto de capinas e assim, exceto 
resíduos domiciliares) para o município de Piúma/ES. 

T 7.000 62,75 439.250,
00 

 

Após nova analise do setor técnico, pautado no parecer da secretaria de Meio 
Ambiente, verificou -se a necessidade dos dois itens se unificarem, passará para um 
único item, alteração que será promovida no Termo de Referência. 

 

- CONCLUSÃO 

Ex Positis, conheço as impugnações ao edital, dando-lhes provimento parcial, 

devendo ser publicado novo aviso de licitação e o respectivo edital com as devidas 

alterações, conforme demonstrado acima, com vistas a garantir a publicidade do 

certame. 

Dê-se ciência a impugnante. 

 

Piúma, 17 de outubro de 2022. 

 

________________________________ 
Fernanda da Silva Pereira Parente 

Mat. 8499 


